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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
Ο αγώνας της Ε Ο Κ Α 1955-1959 με τις ηρωικές του εξάρσεις και 

το πνεύμα της αυτοθυσίας που τον χαρακτήριζε δεν μπορούσε να 
αφήσει ασυγκίνητους τους λογοτέχνες, τόσο στην Κύπρο όσο και 
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Πολλά έχουν γραφτεί και συνεχί
ζουν να γράφονται για τον ανεπανάληπτο εκείνο αγώνα, που έφερε 
την ανεξαρτησία στην Κύπρο ύστερα από σκλαβιά οχτώ αιώνων. 

Η λογοτεχνική αυτή παραγωγή, σκορπισμένη κυρίως σε εφημερί
δες και περιοδικά, θα 'πρεπε να μελετηθεί και να προσφερθεί στο 
αναγνωστικό κοινό, και ιδιαίτερα στους νέους, ως παίδευμα και ως 
φορέας των αξιών του αγώνα. Για τον σκοπό αυτό έγινε στις 13 Νο
εμβρίου 1997 σύσκεψη στα Γραφεία του Συμβουλίου Ιστορικής Μνή
μης Αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959 (ΣΙΜΑΕ), στην οποία πήραν μέρος οι 
Ανδρέας Αγγελόπουλος, Πρόεδρος, Μιχαλάκης I . Μαραθεύτης και 
Ευστάθιος Χριστοδουλίδης εκ μέρους του ΣΙΜΑΕ και ο Ανδρέας Βο
σκός εκ μέρους του Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Κατά τη σύσκεψη αποφασίστηκαν τα ακόλουθα: 
α) Να οργανωθεί στην Κύπρο σειρά διαλέξεων με όσο το δυνατό με

γαλύτερη ευρύτητα θεμάτων σχετικά με τη λογοτεχνική παραγω
γή των Κυπρίων συγγραφέων. Οι διαλέξεις να δοθούν σε διάφορες 
πύλεις της Κύπρου και να γίνουν από Καθηγητές του Πανεπιστη
μίου Αθηνών και από Κύπριους λογίους. 

β) Να οργανωθεί στην Αθήνα από το Πανεπιστήμιο Αθηνών σε συ
νεργασία με τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας 
και Πολιτισμού και το Σπίτι της Κύπρου Συμπόσιο με θέμα: «0 
Αγώνας της ΕΟΚΑ μέσα από την Ελληνική Λογοτεχνία». 

γ) Τα κείμενα των διαλέξεων και του Συμποσίου να εκδοθούν σε ξε
χωριστούς τόμους από το ΣΙΜΑΕ και το Πανεπιστήμιο Αθηνών 
αντίστοιχα. 
Τις αποφάσεις αυτές ενέκρινε στην ολομέλεια του το ΣΙΜΑΕ,το 

οποίο και ανέθεσε στην Επιτροπή Πνευματικών Δραστηριοτήτων και 
Εκδόσεων, που λειτουργεί υπό την αιγίδα του, την οργάνωση των 
διαλέξεων. Με τις ενέργειες της Επιτροπής έγιναν οι ακόλουθες εν
νέα διαλέξεις: 



8 

1) 30/4/1998 «Ομηρικά πρότυπα (μύθοι, πρόσωπα, ιδέες) στον 
αγώνα της ΕΟΚΑ και τη λογοτεχνία του αγώνα», από 
τον Ανδρέα Βοσκό (Λευκωσία). 
«Ο αγώνας της ΕΟΚΑ στη θεατρική λογοτεχνία της 
Κύπρου», από τη Χαρά Μπακονικόλα (Λευκωσία). 
«Ο αγώνας της ΕΟΚΑ στην πεζογραφία της Κύπρου -
διήγημα, νουβέλα, μυθιστόρημα», από τον Γεώργιο 
Κ. Ιωαννίδη (Λευκωσία). 
«Ο εθνίκοαπελευθερωτικός αγώνας της ΕΟΚΑ (1955-
1959) μέσα από τις ταπεινές φυλλάδες των ποιητάρη-
δων», από τον Κωνσταντίνο Γιαγκουλλή (Λευκωσία). 
«Ποίηση και ελευθερία», από την Πίτσα Γαλάζη (Λε
μεσός). 
« Η λογοτεχνική έκφραση του αγώνα της Ε Ο Κ Α και 
τα όρια της ελευθερίας του λογοτέχνη», από τον Μι-
χαλάκη I . Μαραθεύτη (Λεμεσός). 
«Το ψυχικό μεγαλείο των γονέων των ηρωομαρτύρων 
της ΕΟΚΑ όπως αυτό αναδύεται από τους στίχους 
τους», από τη Ρούλα Ιωαννίδου-Σταύρου (Λευκωσία). 
«Μια αναζήτηση της θεματικής της ποιητικής πρόσλη
ψης του απελευθερωτικού αντιαποικιακού αγώνα της 
ΕΟΚΑ 1955-1959», από τον Νίκο Ορφανίδη (Πάφος). 
«Ο αγώνας της ΕΟΚΑ στο δοκίμιο», από την Ανδρεα-
νή Ηλιοφώτου (Λευκωσία). 

Σε μεταγενέστερη συνεδρίαση του το ΣΙΜΑΕ ανέθεσε την έκδο
ση των διαλέξεων καθώς και άλλων κειμένων σχετικά με τη λογοτε
χνία που αναφέρεται στον αγώνα της Ε Ο Κ Α στο «Ίδρυμα Απελευ
θερωτικού Αγώνα Ε Ο Κ Α 1955-1959», (Ίδρυμα) που ιδρύθηκε το 
1997 από το ΣΙΜΑΕ και τους Συνδέσμους Αγωνιστών ΕΟΚΑ 1955-
1959. 

Το Ίδρυμα προχώρησε στην εκτύπωση και την κυκλοφορία του 
παρόντος τόμου, στον οποίο δημοσιεύονται με τη σειρά που παρου
σιάστηκαν τα κείμενα όλων των διαλέξεων, εκτός απ' εκείνο του αεί
μνηστου Γεώργιου Κ. Ιωαννίδη, ο οποίος απέθανε λίγο χρόνο μετά 
τη διάλεξη του και το κείμενο του δυστυχώς δεν βρέθηκε στο πρόσω-

2) 11/11/1998 

3) 3/2/1999 

4) 20/4/1999 

5) 28/4/1999 

6) 19/5/1999 

7) 13/10/1999 

8) 8/3/2000 

9) 14/3/2000 
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πικό του αρχείο. Στη θέση του κειμένου του Γ.Κ. Ιωαννίδη δημοσι
εύεται κείμενο της Θέμιδος Θεοχάρους με θέμα: «Η πεζογραφία του 
αγώνα». 

Σημαντικές αλλαγές έχουν γίνει και στο κείμενο της ομιλίας του 
Κωνσταντίνου Γιαγκουλλή, ο οποίος είχε την ευγενή καλοσύνη να 
παραχωρήσει για την παρούσα έκδοση όλα τα τραγούδια των Κυ
πρίων «ποιητάρηδων» που αναφέρονται στον αγώνα της ΕΟΚΑ. Λό
γω της έκτασης τους τα ποιήματα αυτά μαζί με τις σχετικές επεξηγή
σεις δημοσιεύονται στο Β' Μέρος του τόμου. 

Στον τόμο προστέθηκαν επίσης μια κατατοπιστική «Εισαγωγή» 
για την κυπριακή λογοτεχνία του αγώνα της ΕΟΚΑ, γραμμένη από 
τον Μιχαλάκη I . Μαραθεύτη, βάσει ανακοίνωσης του στο Β' Διεθνές 
Συμπόσιο Κυπριακής Λογοτεχνίας που έγινε τον ΜάιοΊ997 στη 
Λευκωσία, καθώς και μια ομιλία του Ανδρέα Παστελλά, την οποία 
έκαμε το 1989 σε πολιτιστική εκδήλωση που οργάνωσε ο ΣΑΠΕΛ και 
άλλες αγωνιστικές οργανώσεις στη Λεμεσό με θέμα: «Φτερά στο 
Όνειρο» (Ο απελευθερωτικός αγώνας 1955-59 στη λογοτεχνία και 
στην τέχνη). 

Πιστεύουμε ότι ο τόμος, όπως και το «ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΚΕΙΜΕ
Ν Ω Ν ΓΙΑ Τ Ο Ν Α Γ Ω Ν Α Τ Η Σ ΕΟΚΑ» που εξέδωσε το 1997 το ΣΙ
Μ Α Ε , με ανθολόγους το Μιχαλάκη I . Μαραθεύτη και τη Ρούλα Ιωαν-
νίδου - Σταύρου, και το βιβλίο της Καθηγήτριας του Πανεπιστημίου 
Αθηνών Χαράς Μπακονικόλα, «Η Ε.Ο.ΚΑ, στη θεατρική λογοτεχνία 
της Κύπρου», που επίσης εξέδωσε το ΣΙΜΑΕ το 1999, αποτελεί ένα 
αξιόλογο βοήθημα για τους μελετητές της κυπριακής λογοτεχνίας 
κατά το δεύτερο ήμισυ του εικοστού αιώνα. Βοηθεί επίσης τους ανα
γνώστες να δουν τον αγώνα της ΕΟΚΑ με τα μάτια και τα αισθήμα
τα των Κυπρίων λογοτεχνών. 

Η Εκτελεστική Γραμματεία του Ιδρύματος Απελευθερωτικού 
Αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959 ευχαριστεί θερμά όλους εκείνους που με τις 
διαλέξεις και τα κείμενα τους συνέβαλαν στην ολοκλήρωση του τό
μου. Θερμές ευχαριστίες απευθύνει και προς την Επιτροπή Πνευμα
τικών Δραστηριοτήτων και Εκδόσεων του ΣΙΜΑΕ, που είχε την ευ
θύνη της οργάνωσης των διαλέξεων και της εκδοτικής επιμέλειας του 
τόμου. 

Η Εκτελεστική Γραμματεία 
Ιδρύματος Απελευθερωτικού Αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959 



Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η 

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΕΟΚΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ* 

Ο απελευθερωτικός αγώνας της ΕΟΚΑ 1955-1959 αποτελεί το 
οριακό γεγονός στη νεότερη ιστορία της Κύπρου, που διαχωρίζει την 
περίοδο οχτώ αιώνων σκλαβιάς από την περίοδο της ανεξαρτησίας. 
Αποτελεί συγχρόνως και ένα κορυφαίο γεγονός ηρωισμού και αυτο
θυσίας για την ελευθερία, που συνεχίζει τις μεγάλες ώρες της ιστο
ρίας του Ελληνισμού. 

Ένα τέτοιο γεγονός δεν μπορούσε παρά να αποτελέσει πηγή 
εμπνεύσεων για τους λογοτέχνες, όχι μόνο στην Κύπρο και την 
Ελλάδα, αλλά και σε πολλές άλλες χώρες. Ο πόθος για τη λευτεριά 
που ενέπνεε τον αγώνα της ΕΟΚΑ,τα ηρωικά επιτεύγματα των αγω
νιστών και ο πόνος από τις θυσίες των αγωνιστών και του λαού, 
έσμιξαν όλα μαζί και έδωκαν ποιητικά,πεζά και θεατρικά λογοτεχνι
κά κείμενα που συγκινούν την ψυχή και διαιωνίζουν τα ιστορικά γε
γονότα. Στο κείμενο αυτό θα περιορισθούμε μόνο στην κυπριακή λο
γοτεχνία. 

0 αγώνας της Ε Ο Κ Α για την ελευθερία ήταν μια πράξη πρωτο
γενής. Πήγαζε άμεσα από την ίδια την ύπαρξη των αγωνιστών και 
διεξαγόταν με ολόκληρο το είναι τους, με την ψυχή και το σώμα. Η 
λογοτεχνία είναι πράξη δευτερογενής, αποτελεί μίμηση της πρωτογε
νούς πράξης και επιτελείται κυρίως με τις νοητικές λειτουργίες του 
ανθρώπου. Γι' αυτό και η αξία της έχει άμεση σχέση, τόσο με την 
πράξη που μιμείται όσο και με τον τρόπο που την μιμείται. Η λογο
τεχνία διαφυλάσσει την πράξη, αλλά γίνεται συγχρόνως και το κίνη
τρο για νέες πράξεις. Είναι συγχρόνως θεματοφύλακας και οδηγός. 

Η λογοτεχνία για τον αγώνα της ΕΟΚΑ, επειδή αναφέρεται σε 
πρόσφατα ιστορικά γεγονότα, είχε να αντιμετωπίσει από την αρχή 
ορισμένα διλήμματα. Πόσο δικαιούνται οι συγγραφείς να απομα-

* Ανακοίνωση στο Β' Διεθνές Συμπόσιο Κυπριακής Λογοτεχνίας, Λευκωσία, Μάιος 
1997 (βελτιωμένη). Περιοδικό «Πνευματική Κύπρος», αρ. 385-387,Γενάρης - Δε
κέμβρης 1997. 
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κρύνονται από τα ιστορικά γεγονότα; Πόσο ελεύθερη μπορεί να είναι 
η φαντασία τους να επενδύει τον πυρήνα των πραγματικών γεγονό
των με πλασματικά στοιχεία; Τα διλήμματα αυτά εξακολουθούν να 
παραμένουν μέχρι σήμερα έντονα και να απασχολούν λογοτέχνες και 
κριτικούς. Οι ζώντες αγωνιστές δεν ανέχονται οποιαδήποτε παρου
σίαση των γεγονότων που να τα διαφοροποιεί από εκείνα που οι ίδι
οι έζησαν και θυμούνται. Πιθανόν στο μέλλον, όταν οι αναγνώστες 
δεν θα έχουν πια άμεση και βιωματική γνώση των γεγονότων, το 
πρόβλημα τούτο να μην έχει τη σημασία που έχει σήμερα. Ίσως να 
συμβεί ό,τι και με τους αρχαίους τραγωδοός, που επεξεργάζονταν 
ελεύθερα τους μύθους από τους οποίους αντλούσαν τις υποθέσεις 
τους. Τότε όμως οι μύθοι δεν ήταν ούτε πρόσφατοι ούτε ιστορικά γε
γονότα, όπως είναι τα γεγονότα του αγώνα της Ε Ο Κ Α σήμερα. Γι' 
αυτό και η πιστή απόδοση ή η απομάκρυνση από τα γεγονότα απο
τελεί σήμερα ένα μείζον κριτήριο για την αξιολόγηση της λογοτεχνίας 
του αγώνα. 

Τα κείμενα των Κυπρίων συγγραφέων που αναφέρονται στον 
αγώνα της ΕΟΚΑ μπορούν, με βάση τον χρόνο της συγγραφής τους, 
να διαχωρισθούν: 

α) σ' εκείνα που γράφτηκαν κατά τη διάρκεια του αγώνα ως την 
ανακήρυξη της Κύπρου σε Ανεξάρτητη Δημοκρατία, τον Αύγου
στο του 1960, και 

β) σ' εκείνα που γράφτηκαν μετά την ανεξαρτησία της Κύπρου. 
Ο διαχωρισμός τους επιβάλλεται λόγω της αμεσότητας που 

έχουν με τα ιστορικά γεγονότα του αγώνα και των επιπτώσεων που η 
αμεσότητα αυτή συνεπάγεται στον τρόπο της γραφής και την αξιο
λόγηση τους. 

Τα κείμενα της πρώτης ομάδας αποδίδουν πιο πιστά τα ιστορι
κά γεγονότα, ενώ εκείνα της δεύτερης ομάδας απομακρύνονται από 
την ιστορική πραγματικότητα, άλλα λιγότερο και άλλα περισσότερο. 

Υπάρχει όμως και ένας άλλος λόγος για τη διάκριση των λογοτε
χνικών κειμένων σ' εκείνα που γράφτηκαν κατά την περίοδο του 
αγώνα ή μετά την ανεξαρτησία. Τα πρώτα ποιητικά κείμενα που 
αναφέρονται στον απελευθερωτικό αγώνα της Κύπρου αποτελούν 
προέκταση της ποίησης της περιόδου της προπαρασκευής. Ο αγώνας 
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της Ε Ο Κ Α δεν δημιουργήθηκε αυτόματα το 1955, αλλ' είναι το απο
κορύφωμα μιας μακροχρόνιας προπαρασκευής, που άρχισε από την 
έναρξη της Αγγλοκρατίας στην Κύπρο το 1878. Στην περίοδο αυτής 
της προπαρασκευής συνέβαλε ουσιαστικά και η κυπριακή λογοτε
χνία, με την ποίηση των κορυφαίων διαλεκτικών μας ποιητών Βασίλη 
Μιχαηλίδη και Δημητρίου Λιπέρτη1. 

Ιδιαίτερα εξέφραζαν την ψυχική αντίσταση και διετράνωναν τη 
θέληση του κυπριακού Ελληνισμού για την Ένωση της Κύπρου με 
την Ελλάδα τα μελοποιημένα ποιήματα που τραγουδούνταν σε επί
σημες και ανεπίσημες συγκεντρώσεις, όπως « Η Κύπρος μας που 
στέναζε», του Γιάννη Περδίου, «Ο Ραγιάς», διασκευή του Παπα-
σταύρου Παπαγαθαγγέλου, «Θα ενώσουμε την Κύπρο μας», «Καρ
τερούμε» και πολλά άλλα τραγούδια του ιδίου. Τα τραγούδια αυτά 
αποτελούσαν τα μέσα που καλλιεργούσαν το εθνικό φρόνημα των 
Κυπρίων και διατηρούσαν άσβεστο τον πόθο για την ελευθερία2. Τα 
τραγούδια αυτά της προπαρασκευής συνέχισαν να τραγουδούνται 
και κατά τη διάρκεια του αγώνα της ΕΟΚΑ και αποτέλεσαν το προ
οίμιο της λογοτεχνίας για τον κυπριακό απελευθερωτικό αγώνα. 

* * * 

Όπως έχω ήδη αναφέρει η λογοτεχνία για τον αγώνα της ΕΟΚΑ 
περιλαμβάνει ποιητικά, πεζά και θεατρικά έργα. Πολύ λίγα από τα 
έργα αυτά έχουν δημοσιευθεί ως χωριστά βιβλία. Τα πλείστα δημο
σιεύτηκαν σε εφημερίδες και περιοδικά η περιλαμβάνονται στο ίδιο 
βιβλίο μαζί με άλλα κείμενα του συγγραφέα3. Στη σύντομη αυτή πα-

1. Άξιο ιδιαίτερης προσοχής είναι το γεγονός ότι ακόμη και σήμερα συνεχίζεται η 
μελοποίηση από σύγχρονους μουσουργούς ποιημάτων του Βασίλη Μιχαηλίδη 
και Δημ. Λιπέρτη. Αναφέρω ως παράδειγμα το πολυτραγουδημένο «Καρτε-
ρούμεν», σε στίχους Δημ. Λιπέρτη και μουσική Δ. Λάγιου. 

2. Τα τραγούδια της προπαρασκευής του Παπασταύρου Παπαγαθαγγέλου έχουν 
περιληφθεί στα μουσικά του βιβλία «Για της καρδιάς το πύρωμα». Τεύχος Α', 
Κύπρος 1964 και «Θεέ μου να ξημέρωσεν...», Τραγούδια, Τεύχος Β', Κύπρος 
1965. Πολλά από τα τραγούδια αυτά τραγουδούνται ακόμη σε συγκεντρώσεις 
από άτομα και χορωδίες. 

3. Στις 11-17 Απριλίου 1995 οργανώθηκε από το «Συμβούλιο Ιστορικής Μνήμης 
Αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959», τον «Σύνδεσμο Βιβλιόφιλων Κύπρου» και τον «Οί-
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ρουσίαση θα γίνει, «τηλεγραφική» μόνο αναφορά στα πιο γνωστά 
από τα κείμενα αυτά, ακολουθώντας την καθιερωμένη λογοτεχνική 
διαίρεση σε ποίηση, πεζογραφία και θέατρο4. 

ΠΟΙΗΣΗ 

Τα πρώτα λογοτεχνικά έργα για τον αγώνα της ΕΟΚΑ ήταν ποι
ητικά και άρχισαν να γράφονται αμέσως μετά την έναρξη του, συνε
χίζοντας τα ποιήματα της προπαρασκευής. Η ποίηση έχει την ευχέ
ρεια να ασχοληθεί με την ουσία και το βαθύτερο πνεύμα του αγώνα 
χωρίς να προκύπτει θέμα απομάκρυνσης από τα γεγονότα, γι' αυτό 

κο του Κυπριακού Βιβλίου ΜΑΜ» έκθεση βιβλίων που αναφέρονται στον απε
λευθερωτικό αγώνα της ΕΟΚΑ. Με την ευκαιρία της Έκθεσης εκδόθηκε προ
καταρκτικός κατάλογος των βιβλίων που αναφέρονται στον αγώνα. 
0 κατάλογος χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει τα βιβλία 
που είναι εξολοκλήρου αφιερωμένα στον απελευθερωτικό αγώνα της ΕΟΚΑ. 
Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει τα βιβλία που έχουν μόνο αναφορές στον απε
λευθερωτικό αγώνα. Τόσο στο πρώτο όσο και στο δεύτερο μέρος του καταλό
γου τα βιβλία κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες: α) Ιστορικά και άλλα συνα
φή θέματα, β) Λογοτεχνικά και γ) Διάφορα. Τα Λογοτεχνικά χωρίζονται σε 
Ποιητικά. Πεζά και Θεατρικά. 

Στα λογοτεχνικά ο κατάλογος περιλαμβάνει 54 βιβλία, 20 ποιητικά, 21 πεζά και 
13 θεατρικά. Αναφέρονται επίσης 241 άλλα λογοτεχνικά βιβλία, στα οποία 
υπάρχουν κείμενα σχετικά με τον αγώνα της ΕΟΚΑ, 178 ποιητικά, 60 πεζά και 
3 θεατρικά. Από το 1995 ως σήμερα εκδόθηκαν ή έγιναν γνωστά και πολλά άλ
λα λογοτεχνικά έργα για τον αγώνα. 

4. Κείμενα που αναφέρονται στον αγώνα της ΕΟΚΑ έχουν περιληφθεί και στις 
ακόλουθες ανθολογίες: 

α) «Ανθολογία του αγώνα». Ανθολόγηση και επιμέλεια Πάνου Ιωαννίδη, εξώ
φυλλο και σχέδια Μίκη Φοινικαρίδη. Λευκωσία 1973. Περιλαμβάνει Ποίηση, 
Πεζογραφία, Θέατρο. 

β) «KERYNIA». Edition Bilingue Grec - Francais. ΕΟΚΑ: 1955-1959. L' 
Epopee Chypriote du combat pour La liberation. Τεύχος VI Editions Praxandre. 
Πανεπιστήμιο της Νανσύ, Απρίλιος 1995. Διευθυντής Έκδοσης: Ανδρέας Χα-
τζησάββας. 

γ) «Ανθολόγιο Κειμένων για τον Αγώνα της ΕΟΚΑ». Ανθολόγηση Μιχαλάκη I. 
Μαραθεύτη και Ρούλας Ιωαννίδου - Σταύρου. Έκδοση «Συμβουλίου Ιστορικής 
Μνήμης Αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959». Λευκωσία 1997. 
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και έχει να παρουσιάσει αξιόλογα έργα, που μεταδίδουν στον ανα
γνώστη αυτούσιο το πνεύμα της εποχής, μεταποιημένο σε συγκινή
σεις και συναισθήματα. 

Α' Η ποίηση κατά τη διάρκεια του αγώνα 
1. Η ποίηση των αγωνιστών 

Οι ίδιοι οι αγωνιστές, που ήταν προικισμένοι με κάποιο ποιητικύ 
ταλέντο υπήρξαν και οι πρώτοι ποιητές. Προσπάθησαν με τον ποιη
τικό λόγο να εκφράσουν τα αισθήματα και τους εθνικούς τους πό
θους. Τέτοια ποιήματα έγραψαν οι ηρωομάρτυρες Μιχαλάκης Καρα-
ολής, Κυριάκος Μάτσης, Μιχαλάκης Παρίδης, Ευαγόρας Παλληκαρί-
δης, Μάκης Γιωργάλλας, Μάρκος Δράκος, Φώτης Πίττας, οι αγωνι
στές Γιάννης Παπαδόπουλος, Νίκος Κόσης, Χριστόδουλος Παπα-
χρυσοστόμου, Κώστας Μιχαηλίδης και πολλοί άλλοι. Μερικοί από 
τους αγωνιστές αυτούς, όπως ο Χριστόδουλος Παπαχρυσοστόμου 
και ο Γιάννης Παπαδόπουλος, συνέχισαν να ασχολούνται με την ποί
ηση και μετά τον αγώνα και συγκαταλέγονται στους δόκιμους ποιη
τές που εξέδωσαν χωριστές ποιητικές συλλογές με ποίηση για τον 
αγώνα. Από την ποίηση των ηρωομαρτύρων ξεχωρίζει εκείνη του Κυ
ριάκου Μάτση για τον βαθύ της στοχασμό, και των Μιχαλάκη Παρί-
δη και Ευαγόρα Παλληκαρίδη για τον λυρισμό και τα πηγαία της αι
σθήματα. 

Η ποιητική αξία των ποιημάτων αυτών ποικίλλει. Μερικά είναι 
απλά στιχουργήματα, ενώ άλλα διακρίνονται για την ποιητική τους 
τέχνη. Άλλα πάλι είναι παραλλαγές γνωστών τραγουδιών ή έργων 
δόκιμων Ελλαδιτών ποιητών. Το γεγονός όμως και μόνο ότι γράφτη
καν στα κρησφύγετα των αγωνιστών, στις φυλακές και τα κρατητή
ρια, και απηχούν τις πηγαίες συγκινήσεις και τους αγωνιστικούς 
παλμούς των παλληκαριών της ΕΟΚΑ, έχουν μια μοναδική θέση στη 
λογοτεχνία του αγώνα του '55. Μερικά από τα ποιήματα αυτά μελο
ποιήθηκαν αμέσως ή προσαρμόστηκαν στη μελωδία γνωστών τρα
γουδιών και τα τραγουδούσαν αγωνιστές και λαός5. Ανάμεσα στα 

5. Πολλά από τα ποιήματα αυτά, μελοποιημένα ή μη, έχουν συγκεντρωθεί α') στο 
βιβλίο «Το Έπος της ΕΟΚΑ. Ποιητική Έκφραση του Αγώνα». Συλλογή και 
επιμέλεια Παναγιώτας Μ. Ιωάννου (Ψιλλίτα), μουσική επιμέλεια Μάρως Σκορ-
δή. β') Έκδοση Παναγιώτας Μ. Ιωάννου (Ψιλλίτα) και Γρηγόρη Γρηγοριάδη. 
Λευκωσία 1986. 
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ποιήματα αυτά είναι και οι γνωστοί ύμνοι της ΕΟΚΑ, «Είμαστε όλοι 
παιδιά της ΕΟΚΑ» που έγραψαν οι Ελλαδίτες καθηγητές στο Γυμνά
σιο Σολέας στην Ευρύχου Γιάννης Μάσσος και Γιάννης Κατσούλης, 
και «Εμπρός, εμπρός η ΕΟΚΑ κράζει» του Χριστόδουλου Παπαχρυ-
σοστόμου. 

2. Επώνυμος και ανώνυμος λαϊκή μούσα 

Μια εξίσου αγωνιστική ποίηση, που εκφράζει τα αισθήματα του 
αγωνιζόμενου κυπριακού λαού και απεικονίζει πιστά το πνεύμα της 
εποχής, είναι η επώνυμος και ανώνυμος λαϊκή μούσα. Η ποίηση αυτή 
συγκινεί άμεσα με τη γνησιότητα και την αμεσότητα της. 

Η επώνυμος λαϊκή ποίηση περιλαμβάνει ποιήματα γνωστών λαϊ
κών ποιητών και στιχουργήματα των γονέων, συγγενών και φίλων 
των ηρωομαρτύρων. Τα στιχουργήματα αυτά, που εκφράζουν τον 
«σιωπηλό» ηρωισμό και την ελληνική αρετή των γονέων των αγωνι
στών, απαγγέλθηκαν σε μνημόσυνα των ηρωομαρτύρων ή ειπώθηκαν 
σε στιγμές βαθύτατου πόνου, όταν γινόταν γνωστός ο θάνατος των 
παλληκαριών. 

Η ανώνυμος λαϊκή μούσα περιλαμβάνει ποιήματα λαϊκών ποιη
τών, τα ονόματα των οποίων παρέμειναν άγνωστα. Τα ποιήματα αυ
τά, είτε αναφέρονται σε συγκεκριμένα γεγονότα του αγώνα που 
εντυπωσίασαν τον λαό είτε εξυμνούν τους αρχηγούς του αγώνα και 
διαπρέψαντες ηρωομάρτυρες. Πολλά από τα ποιήματα της κατηγο
ρίας αυτής δημοσιεύτηκαν στα δυο «παράνομα» περιοδικά που εξέ
διδε η ΑΝΕ (Άλκιμος Νεολαία ΕΟΚΑ) «Εγερτήριο Σάλπισμα» και 
«Αγωγή των Νέων»6. 

Β' Η ποίηση μετά τον αγώνα 

1. Η ποίηση μετά τον αγώνα άλλοτε αναφέρεται σε συγκεκριμέ
να πρόσωπα, άλλοτε σε σημαντικά γεγονότα και άλλοτε στο βαθύτε-

6. Τα 15 τεύχη του περιοδικού ΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ εκδόθηκαν σε έναν τόμο από 
τον Φρίξο Δημητριάδη. Λεμεσός 1994. Τα 32 τεύχη του περιοδικού ΕΓΕΡΤΗΡΙ-
ΟΝ ΣΑΛΠΙΣΜΑ εκδόθηκαν σε έναν τόμο από το Ίδρυμα Απελευθερωτικού 
Αγώνα ΕΟΚΑ 1955-59. Λευκωσία 1999. 
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ρο πνεύμα της αυτοθυσίας και του ηρωισμού που χαρακτήριζε τον 
αγώνα. Κατά την περίοδο της ανεξαρτησίας οι πλείστοι, αν όχι όλοι 
οι δόκιμοι ποιητές, έγραψαν ποιήματα για τον αγώνα της ΕΟΚΑ, 
όπως οι Κώστας Μόντης, Κύπρος Χρυσάνθης, Σπύρος Παπαγεωργί-
οο, Κλαίρη Αγγελίδου, Βέρα Κορφιώτη, Άντης Περνάρης, Νίκος Κρα
νιδιώτης, Ξάνθος Λυσιώτης, Σοφοκλής Λαζάρου, Πίτσα Γαλάζη, Θε-
οκλής Κουγιάλης, Μίμης Ιακωβίδης, Ρήνα Κατσελλή, Άνθος Λυκαύ-
γης, Μιχάλης Πασιαρδής, Ανδρέας Παστελλάς, Αντώνης Πιλλάς, Ρού
λα Ιωαννίδου - Σταύρου, Κυριάκος Χαραλαμπίδης, Παντελής Μηχα
νικός, Ιάνθη Θεοχαρίδου, Μιχαλάκης Μαραθεύτης, Αχιλλέας Πυλιώ-
της, Νίκος Σπανός και άλλοι. Μερικοί ποιητές βιώνουν το «μέσα 
κάλλος» του αγώνα, το κάλλος της διαχρονικής ελληνικής αρετής, 
και προσπαθούν το κάλλος αυτό να το μεταποιήσουν σε λογοτέχνη
μα. Άλλοι ποιητές αναφέρονται απλώς σε εξωτερικά γεγονότα του 
αγώνα. 

Στην κατηγορία της ποίησης μπορούν να υπαχθούν και τα ορα
τόρια του Φάνου Ναθαναήλ και της Πίτσας Γαλάζη, που αποτελούν 
ευρύτερες συνθέσεις, στις οποίες ο ποιητικός και ο πεζός λόγος 
εναρμονίζονται,για να δώσουν το πνεύμα του αγώνα της ΕΟΚΑ. 

ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ 
Α' Η πεζογραφία κατά την περίοδο του αγώνα 

Κατά την περίοδο του αγώνα είδαν το φως της δημοσιότητας και 
τα πρώτα πεζά λογοτεχνήματα. Πρόκειται κυρίως για αφηγήσεις και 
σύντομα κείμενα, που δημοσιεύονται στα δυο περιοδικά της ΑΝΕ. 
Λογοτεχνικές αφηγήσεις και περιγραφές γεγονότων δημοσιεύονταν 
επίσης και στον τότε ημερήσιο και περιοδικό τύπο, παρά τη λογοκρι
σία της αποικιακής κυβέρνησης. Γνωστοί λογοτέχνες που έγραφαν 
στην περίοδο αυτή είναι οι Κώστας Μόντης, Κύπρος Χρυσάνθης, 
Ήβη Πουλίδου - Νησιώτου και Μαρούλα Βιολάρη - Ιακωβίδου. Σκο
πός των πεζών αυτών κειμένων είναι, τόσο η παρουσίαση των ηρωι
κών πράξεων των αγωνιστών και του λαού όσο και ο φρονηματισμός 
των νέων της Κύπρου. Οι ίδιοι συγγραφείς συνέχισαν να ασχολού
νται με πεζογραφήματα για τον αγώνα και κατά την περίοδο της 
ανεξαρτησίας. 
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Β' Η πεζογραφία μετά τον αγώνα 

Η πεζογραφία μετά τον αγώνα, επειδή δεν υπήρχαν πια τα ανα
σταλτικά μέτρα της αποικιοκρατίας, σημείωσε αλματώδη ανάπτυξη. 
Γράφτηκαν εκατοντάδες αφηγήσεων, δεκάδες διηγημάτων, αρκετά 
μυθιστορήματα και πολλά δοκίμια. 

1. Αφηγήσεις 

Οι αφηγήσεις κατέχουν το μεγαλύτερο μέρος της πεζογραφίας. 
Τούτο είναι πολύ φυσικό, όχι μόνο γιατί η αφήγηση αποτελεί το πιο 
αυθόρμητο λογοτεχνικό πεζογράφημα, αλλά και γιατί οι πιο πολλοί 
αφηγητές προέρχονται από τις τάξεις των αγωνιστών της ΕΟΚΑ, που 
είχαν να διηγηθούν πολλά γνωστά και άγνωστα γεγονότα. Γι' αυτό 
και οι αφηγήσεις αποτελούν μια αξιόλογη πηγή για την ιστορία του 
αγώνα. 

Η αφήγηση αντλεί τα θέματα της από προσωπικές μαρτυρίες, 
που είτε έζησε ο ίδιος ο συγγραφέας είτε τις άκουσε από άλλους. 
Πολλές αφηγήσεις έγιναν σε οργανωμένα συνέδρια αγωνιστών ή δη
μοσιεύτηκαν σε εφημερίδες ή μεταδόθηκαν από ραδιοφωνικές και 
τηλεοπτικές εκπομπές. Εκατοντάδες άλλες είναι καταγραμμένες σε 
μαγνητοταινίες του Συμβουλίου Ιστορικής Μνήμης Αγώνα Ε Ο Κ Α 
1955-59 και αναμένουν την έκδοση και αξιοποίηση τους. Η λογοτε
χνική αξία των αφηγήσεων αυτών ποικίλλει. Μερικές αποτελούν μια 
απλή καταγραφή των γεγονότων, ενώ άλλες είναι γνήσια λογοτεχνικά 
έργα, που εγγίζουν τα όρια του λογοτεχνικού διηγήματος. Ένα τέ
τοιο αξιόλογο έργο είναι το βιβλίο «Στα συρματοπλέγματα της σκλα
βιάς» της Ζήτα Σίγμα Ρω που εκδόθηκε το 1959. Ξεχωριστά βιβλία με 
αφηγήσεις μας έχουν δώσει ο Πέτρος Στυλιανού, ο Νικόλαος Βασιλει
άδης, ο Μιχαήλ Ε. Μιχαηλίδης, ο Πάνος Μυρτιώτης, η Μαρούλα Βιο-
λάρη-Ιακωβίδου, ο Γιάννης Σπανός, ο Νίκος Ορφανίδης κ.ά. 

2. Απομνημονεύματα αγωνιστών 

Μια ξεχωριστή κατηγορία αφηγήσεων, στις οποίες η διήγηση 
συνδυάζεται με το ιστοριογράφημα, είναι τα απομνημονεύματα των 
αγωνιστών. Παρόλον ότι τα απομνημονεύματα ανήκουν βασικά στην 
ιστοριογραφία, εμπεριέχουν όμως και αφηγήσεις που, λόγω του 
ύφους τους, μπορούν να εξεταστούν και ως λογοτεχνήματα. Απο
μνημονεύματα έχουν γράψει ο Στρατηγός Γεώργιος Γρίβας Διγενής, ο 
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Παπαντώνιος Ερωτοκρίτου, ο Παπασταύρος Παπαγαθαγγέλου, και 
οι τομεάρχες της Ε Ο Κ Α Θάσος Σοφοκλέους, Ελενίτσα Σεραφείμ -
Λο'ί'ζου και Φώτης Παπαφώτης. Στην κατηγορία των απομνημονευ
μάτων μπορούν να περιληφθούν και τα ημερολόγια που κρατούσαν 
ορισμένοι αγωνιστές. Μεγάλη σημασία έχει το σύντομο ημερολόγιο 
του ηρωομάρτυρα Φώτη Πίττα, στο οποίο καταγράφει τα αισθήματα 
και τις σκέψεις του κατά την περίοδο των σκληρών βασανιστηρίων 
που υπέστη. 

3. Διηγήματα 
Το διήγημα ξεφεύγει από την προσωπική μαρτυρία της αφήγη

σης. Ο διηγηματογράφος, ενώ ξεκινά από κάποια συγκεκριμένα γε
γονότα, προβαίνει σε αφαίρεση των γεγονότων αυτών και τα συνδέει 
με τα υπαρξιακά και αιώνια προβλήματα του ανθρώπου. Γι' αυτό 
και στο διήγημα παρατηρείται έντονη η ψυχολογική ανάλυση των αι
σθημάτων του συγγραφέα ή των πρωταγωνιστών, καθώς και η τοπο
θέτηση των γεγονότων στον κοινωνικό τους περίγυρο. Πολλοί είναι οι 
δόκιμοι Κύπριοι συγγραφείς που μας έχουν δώσει αξιόλογα διηγή
ματα για τον αγώνα, όπως ο Κώστας Μόντης, ο Κύπρος Χρυσάνθης, 
ο Νίκος Κρανιδιώτης, ο Χριστόδουλος Παπαχρυσοστόμου, ο Πέτρος 
Στυλιανού, ο Γιάννης Παπαδόπουλος, η Ειρένα Ιωαννίδου - Αδαμί-
δου, ο Ιάκωβος Κυθρεώτης και πολλοί άλλοι. Ελάχιστα όμως είναι 
τα ξεχωριστά βιβλία με διηγήματα για τον αγώνα. Τέτοια μας έδω
σαν ο Κώστας Μόντης, ο Κύπρος Χρυσάνθης και διηγήματα για παι
διά η Ελένη Μυλωνά - Χατζημιχαήλ, ο Αντρέας Κωνσταντινίδης και η 
Ρούλα Ιωαννίδου - Σταύρου. 

Τα διηγήματα που αναφέρονται στον αγώνα της ΕΟΚΑ παρου
σιάζουν μεγάλη ποικιλία μεταξύ τους ως προς τον τρόπο της γραφής 
και τη λογοτεχνική τους αξία. Σε μερικά απουσιάζει εντελώς η ψυχο
λογική ή κοινωνιολογική ανάλυση, ενώ σε άλλα δεν γίνεται η ανα
γκαία αφαίρεση, γι' αυτό και τα «διηγήματα» αυτά βρίσκονται στο 
μεταίχμιο ανάμεσα στη διήγηση και το γνήσιο διήγημα. Σε άλλα πά
λι διηγήματα παρατηρείται μια μεγάλη απομάκρυνση από τα πραγ
ματικά γεγονότα, τα οποία αντικαθιστούνται με φανταστικά στοι
χεία που επινοεί ο συγγραφέας. Από τα διηγήματα αυτά, έστω κι αν 
είναι καλογραμμένα από λογοτεχνική άποψη, λείπει η πειστικότητα 
και η αμεσότητα που πρέπει να χαρακτηρίζει το ιστορικό διήγημα. 
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4. Νουβέλα 

Η νουβέλα βρίσκεται από τεχνική άποψη ανάμεσα στο διήγημα 
και το μυθιστόρημα. Ενώ επιτρέπει στον συγγραφέα να επεκταθεί 
στην αφήγηση του και να εκφράσει πιο άνετα τα συναισθήματα και 
τις σκέψεις του, τον περιορίζει από την άλλη σ' ένα και μόνο κεντρι
κό θέμα. Νουβέλες με θέματα εμπνευσμένα από τον αγώνα της ΕΟ
Κ Α έγραψαν η Νίκη Λαδάκη - Φιλίππου,η Ειρένα Ιωαννίδου - Αδα-
μίδου, ο Άντρος Παυλίδης κ.ά. 

5. Μυθιστόρημα 

Το μυθιστόρημα κατέχει μια σημαντική θέση στην κυπριακή λο
γοτεχνία για τον αγώνα. Τούτο ίσως να οφείλεται στο γεγονός ότι το 
είδος αυτό του λόγου επιτρέπει στον συγγραφέα να εκφράζει με με
γαλύτερη άνεση τα συναισθήματα και τις σκέψεις του χωρίς τους πε
ριορισμούς που του θέτει το διήγημα. Του επιτρέπει να πλατειάζει, 
να επεκτείνεται χρονικά και να συμπλέκει μαζί διαφορετικά γεγονό
τα και πρόσωπα, έτσι ώστε να δίνει μια γενική εικόνα του κυπριακού 
απελευθερωτικού αγώνα. 

Μερικά μυθιστορήματα εκφράζουν πιστά τα ιστορικά γεγονότα. 
όπως εκείνα του Σοφοκλή Λαζάρου, της Αγγελικής Σμυρλή, του 
Γιάννη Σταυρινού - Οικονομίδη και τα μυθιστορήματα για παιδιά 
σχολικής ηλικίας της Ελένης Μυλωνά - Χατζημιχαήλ και Αντρέα 
Κωνσταντινίδη. Άλλα μυθιστορήματα έχουν ως υπόθεση τους μια 
φανταστική αλλά αληθοφανή ιστορία, που προεκτείνει κάποιο γεγο
νός που συνέβη στην πραγματικότητα, όπως τα μυθιστορήματα της 
Γεωργίας Οικονομίδου και της Αίνας Σολομωνίδου. Σε άλλα πάλι 
μυθιστορήματα, είτε παρεμβάλλονται πολλά φανταστικά στοιχεία 
που διαστρεβλώνουν το πνεύμα του αγώνα της Ε Ο Κ Α είτε συνδυά
ζονται γεγονότα που είναι εντελώς άσχετα μεταξύ τους και δίνουν 
μια διαφορετική εικόνα της ιστορικής πραγματικότητας. 

6. Δοκίμιο 

Το δοκίμιο κατέχει μετά τις αφηγήσεις μια πολύ αξιόλογη θέση 
στη λογοτεχνία για τον αγώνα της ΕΟΚΑ, επειδή προσφέρει την ευ
καιρία για μια φιλοσοφική θεώρηση και για ένα βαθύτερο ιστορικό, 
ψυχολογικό και κοινωνιολογικό προβληματισμό σχετικά με τις ποι
κίλες πτυχές του αγώνα. Πολλοί λόγιοι συγγραφείς και διανοούμενοι 
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δημοσίευσαν δοκίμια για τον κυπριακό απελευθερωτικό αγώνα σε 
περιοδικά, εφημερίδες ή και σε βιβλία , όπως οι Λουκής Ακρίτας, Νι
κόλαος Βασιλειάδης, Κλείτος Ιωαννίδης, Μιχαλάκης I . Μαραθεύτης, 
Χρίστος Κολιός, Γεώργιος Προδρόμου, Ανδρεανή Ηλιοφώτου, Ρήνα 
Κατσελλή, Μαίρη Κουτσελίνη, Μιχαήλ Ε. Μιχαηλίδης, Νίκος Κρανι
διώτης. Παναγιώτα Ρουπίνα, Γεώργιος Χατζηκωστής, Νίκος Ορφανί-
δης.Νίκος Παναγιώτου, Γιάννης Σπανός και πολλοί άλλοι. Δύο τόμοι 
με δοκίμια για τον κυπριακό απελευθερωτικό αγώνα του '55, στον 
οποίο συνεργάζονται πολλοί Κύπριοι και Ελλαδίτες δοκιμιογράφοι, 
εκδύθηκαν το 1986 και το 1999 από τον Όμιλο Πνευματικής Ανανεώ
σεως. Όπως συμβαίνει και με τα άλλα είδη του λόγου, η λογοτεχνι
κή αξία των δοκιμίων ποικίλλει, επειδή, τόσο ο στόχος των δοκιμιο
γράφων όσο και ο τρόπος της γραφής τους είναι διαφορετικός. Πολ
λά δοκίμια έχουν πιο έντονο το στοιχείο του φιλοσοφικού, κοινωνι
κού ή ψυχολογικού προβληματισμού. ενώ άλλα παραμένουν στο επί
πεδο της ιστορικής ανάλυσης. 

ΘΕΑΤΡΟ 
Ενώ διεξαγόταν ακόμη ο αγώνας της Ε Ο Κ Α γράφτηκε και το 

πρώτο θεατρικό έργο, που εξακολουθεί να είναι ένα από τα καλύτε
ρα που έχουν γραφτεί, εκείνο του Αλέξη Πάρνη «Το Νησί της Αφρο
δίτης». Αμέσως μετά τον αγώνα γράφτηκαν πολλά θεατρικά έργα, 
επειδή χρειάζονταν,τόσο για τους εορτασμούς που γίνονταν όσο και 
για τις ραδιοφωνικές εκπομπές. Τα έργα αυτά καλύπτουν όλο το θε
ατρικό φάσμα, από τον διάλογο και το απλό σκηνογράφημα (σκετς) 
ως το πολύπρακτο θεατρικό έργο. 

Τα πρώτα σκηνογραφήματα, που γράφονταν κυρίως από αγωνι
στές, όπως τον Αρχιμ. Κωνσταντίνο Λευκωσιάτη και την Ουρανία 
Κόκκινου, αναφέρονταν σε συγκεκριμένα ηρωικά γεγονότα του αγώ
να. Μιλούσαν στον θεατή με την αμεσότητα και την πειστικότητα 
τους. δεν είχαν όμως τη σφραγίδα της θεατρικής τέχνης. Αργότερα 
άρχισε η συγγραφή θεατρικών έργων, είτε με πρωτοβουλία των ίδιων 
των συγγραφέων είτε ύστερα από την προκήρυξη διαγωνισμών, για 
να καλυφθούν οι ανάγκες της τηλεόρασης και των επετειακών εορ
τασμών. Θεατρικά έργα μάς έχουν δώσει η Ειρένα Ιωαννίδου - Αδα-
μίδου, ο Φάνος Ναθαναήλ, ο Κύπρος Χρυσάνθης, ο Μιχάλης Πιτσιλ-
λιδης,η Λούλα Γεωργιάδου, ο Πάνος Ιωαννίδης, ο Ανδρέας Κουκίδης, 
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η Ρήνα Κατσελλή, ο Μιχαλάκης I . Μαραθεύτης, ο Μίκης Νικήτας, η 
Αγγελική Σμυρλή, η Θέμις Χατζηπαναγή, ο Γιάννης Σπανός και άλλοι. 

Μερικοί συγγραφείς, υπερνικώντας τον πειρασμό της «υψηλής 
τέχνης», προσπάθησαν να παραμείνουν όσον το δυνατό πιο πιστοί 
στα ιστορικά γεγονότα. Άλλοι όμως συγγραφείς, στην επιθυμία τους 
να γράψουν έργα σύμφωνα με τους κανόνες της θεατρικής τέχνης, 
απομακρύνθηκαν από τα πραγματικά γεγονότα. Κυνηγώντας τις συ
γκρούσεις, το παράδοξο και το εντυπωσιακό, επιλέγουν ορισμένα 
μεμονωμένα γεγονότα, τα οποία συμπλέκουν μεταξύ τους και τα 
επενδύουν με φανταστικά στοιχεία. Με τα έργα τους όμως αυτά 
απομακρύνονται, άλλοτε λιγότερο και άλλοτε περισσότερο, από το 
βαθύτερο πνεύμα του αγώνα της ΕΟΚΑ,γι' αυτό και προκαλούν την 
αντίδραση του αγωνιστικού κόσμου7. 

Αντικρύζοντας στο σύνολο της την κυπριακή λογοτεχνία για τον 
κυπριακό απελευθερωτικό αγώνα της ΕΟΚΑ, παρατηρούμε τα ακό
λουθα: 

1. 0 κυπριακός απελευθερωτικός αγώνας είναι μια ανεξάντλητη πη
γή που ενέπνευσε και εξακολουθεί να εμπνέει τους Κύπριους 
συγγραφείς. 

2. Η μεγάλη πλειονότητα των σύγχρονων Κυπρίων λογοτεχνών έχουν 
αντλήσει θέματα από τον κυπριακό απελευθερωτικό αγώνα της 
ΕΟΚΑ και δημιούργησαν αξιόλογα έργα που εμπίπτουν σε όλα τα 
είδη του λόγου, ποίηση, πεζογραφία και θέατρο. Για τα έργα αυ
τά χρειάζεται οπωσδήποτε να γίνουν εξειδικευμένες μελέτες. 

3. Λόγω της θεματογραφίας της η λογοτεχνική αυτή παραγωγή ανα
φέρεται σε πρόσφατα ιστορικά γεγονότα. Γι' αυτό και οι συγγρα
φείς διχάζονται από το δίλημμα: Να δώσουν έργα τέχνης απομα-
κρυνόμενοι από τα ιστορικά γεγονότα, κάτι που δεν γίνεται ανε
κτό από τους ζώντες αγωνιστές, ή να παραμείνουν όσον το δυνατό 

7. Συστηματική αναφορά για τα θεατρικά έργα τα σχετικά με τον αγώνα της 
ΕΟΚΑ γίνεται στο βιβλίο της Καθηγήτριας στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών 
του Πανεπιστημίου Αθηνών Χαράς Μπακονικόλα «Η ΕΟΚΑ στη Θεατρική Λο
γοτεχνία της Κύπρου». Αθήνα 1999, έκδοση Σ.Ι.Μ.Α.Ε. 
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πιο πιστοί στα γεγονότα, έστω κι αν τούτο θα είναι σε βάρος της 
λογοτεχνικής αξίας του έργου τους; 

4. Εξαιτίας του διλήμματος τούτου, που συνδέεται άμεσα με το 
ερώτημα: Ποιος είναι ο σκοπός των λογοτεχνών που ασχολούνται 
με πρόσφατα ιστορικά γεγονότα, η κυπριακή λογοτεχνία για τον 
αγώνα της ΕΟΚΑ, με την εξαίρεση της ποίησης,της αφήγησης και 
του δοκιμίου, εξακολουθεί να αναζητεί τον δρόμο της. 

ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ I . ΜΑΡΑΘΕΥΤΗΣ 



ΜΕΡΟΣ A' 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 
ΚΑΙ Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΕΟΚΑ 

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 
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ΑΝΔΡΕΑ ΒΟΣΚΟΥ 
ΟΜΗΡΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ Ε.Ο.Κ.Α. 

ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ 
Ο Ο Μ Η Ρ Ο Σ «είναι ή ρίζα κάθε ανώτερης ελληνικής παιδείας» 

και ό «δάσκαλος ολόκληρης της ανθρωπότητας» κατά τον Werner 
Jaeger- είναι «άρχή και τελείωση» κατά τον Albin Lesky. Έ δ ώ και 
τρεις χιλιάδες σχεδόν χρόνια άνοιξε δρόμους καινούργιους στην τέ
χνη και στη ζωή μέ τά απαράμιλλης αισθητικής αξίας ΕΠΗ του και 
έμεινε έκτοτε αθάνατος, πάντα επίκαιρος - διαχρονικός ή ύπερχρονι-
κός - και πάντα οικουμενικός. Μέγιστος κατά πολλούς ποιητής (ή άπ' 
τους μέγιστους κατ' άλλους) τραγούδησε μοναδικά και ανεπανάλη
πτα και ανυπέρβλητα - συνολικά -τό ΕΠΟΣ των ηρώων τοϋ Τρωικού 
πολέμου, την ΑΡΕΤΗ και την πατριδολατρεία τους, μά και τά πάθη 
και τις αδυναμίες τους, την τραγικότητα τής ανθρώπινης μοίρας εν 
γένει. Αποτελώντας τη βάση τής αρχαίας Ελληνικής παιδείας και ση
μαντικό κεφάλαιο της μεταγενέστερης, άσκησε καΐ άσκεϊ τεράστιαν 
επίδραση - άμεση και έμμεση - στη ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ και στη ΖΩΗ· ό 
Αισχύλος τόνιζε χαρακτηριστικά πώς οί τραγωδίες του οί χιλιοπαινε-
μένες δεν ήταν παρά ψίχουλα άπ' τή μεγάλη τράπεζα τού Όμηρου και 
τά ονομαστά Κύπρια έπη, κατά μιά θαυμαστή παράδοση παλιάν, θε
ωρούνταν προίκα τού Όμηρου στον Κύπριο γαμπρό του Στασίνο- κι 
ή προγονική ρήση «Όμηρος την Ελλάδα άπασαν πεπαίδευκεν» ση
μαδεύει πάντα έντονα την όλη παρουσία του. Δεν είναι ασφαλώς τυ
χαίο πού κάθε έξοχος ανθρώπινος αγώνας χαρακτηρίζεται Ο Μ Η -
ΡΙΚΟΣ ή ΕΠΙΚΟΣ, πού μιλάμε γιά ΕΠΟΣ των Μαραθωνομάχων και 
τών Σαλαμινομάχων,γιά ΕΠΟΣ ΤΗΣ ΠΙΝΔΟΥ και της Ε.Ο.Κ.Α., πού 
τά Όμηρικά ιδεώδη ταυτίζονται μέ τά ανώτερα ΕΛΛΗΝΙΚΑ, πού τό 
αίέν άριστεύειν και ύπείροχον έμμεναι άλλων (μηδέ γένος πατέρων 
αίσχυνέμεν) μένει ως τό κατ' εξοχήν Ελληνικό σύνθημα ΑΡΕΤΗΣ 
(αυτούσιο ή μεταπλασμένο σ' άλλα παρόμοια, ντυμένο μέ τής 
ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ τον πέπλο μ.Χ.). Μ ά δεν είναι επίσης τυχαίο πού κά
θε άλυτο ή δυσεπίλυτο θέμα χαρακτηρίζεται ΟΜΗΡΙΚΟ Ζ Η Τ Η Μ Α ή 
ΟΜΗΡΙΚΟ Π Ρ Ο Β Λ Η Μ Α (σάν τό ΚΥΠΡΙΑΚΟ, λ.χ.!), καθώς ή θεία 
μορφή του παραμένει ακόμα καλυμμένη αξεδιάλυτα άπ' τήν πυκνήν 
άχλύ τού μύθου, και τ' αριστουργήματα του δυσερμήνευτα ή ανερμή
νευτα, συχνά ατελώς έρμηνευόμενα ή και παρερμηνευύμενα (μέ συ
νέπειες συχνά ολέθριες και δυσανίχνευτες). 
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Δεν είναι βέβαια της ώρας ν' αναλύσουμε τον Όμηρο. Πρέπει 
ωστόσο -για τους σκοπούς της σημερινής εισήγησης -νά επισημά
νουμε ορισμένα σημαντικά σημεία: 
(α) Τό περίφημο αίέν άριστεύειν και ύπείροχον έμμεναι άλλων άπα

ντα δις στην Ίλιάδα· στο Ζ 208, όταν ό ΤΡΩΑΔΙΤΗΣ Γλαύκος, 
πριν άπ' τη μονομαχία του με τον Διομήδη, μιλώντας για τον πα
τέρα του Ιππόλυτο,τονίζει: «Κι όταν στην Τροία μέ ξεπροβόδι
ζε, διπλοπαράγγελνέ μου, / νά θέλω νά 'μαι ό πρώτος πάντα μου, 
νά ξεπερνώ τους άλλους, / νά μην ντροπιάσω τους προγόνους 
μου ποτέ μου»· και στο Λ834, όταν ό Νέστορας μιλώντας στον 
Πάτροκλο θυμίζει πώς «ό γέροντας Πηλέας άρμήνευε τον Αχιλ
λέα τον γιό του, πρώτος νά θέλει νά 'ναι πάντα του, νά ξεπερνά 
τους άλλους». Παρεμφερή - και συμπληρωματικά - είναι και τά 
λόγια τοϋ γηραιού Φοίνικα στον οργισμένο Αχιλλέα (στο I 438 
κ.έ.): «Μαζί σου εδώ ό Πηλέας δέ μ' έστειλεν, ό γέρο άλογολά-
της,/ άπό τη Φθία στον Αγαμέμνονα καθώς σε προβοδοϋσε; / Κι 
ήσουν παιδί, κι ουδέ άπό πόλεμο νογούσες μανιασμένο;/ κι ουδέ 
άπό σύναξη, πού ξέχωρη τιμή στον άντρα δίνει./ Γι' αυτό μαζί 
σου εκείνος μ' έστειλε,γιά νά σε δασκαλεύω, νά μάθης νά μιλάς 
στη μάζωξη, νά πολεμάς στη μάχη» (μύθων τε ρητήρ' έμεναι 
πρηκτήρά τε έργων). Τό άριστεύεσκε μάχεσθαι άπαντα συχνά 
στον Όμηρο, μά ξεχωρίζουν - ανάμεσα σ' εκατοντάδες χωρία μέ 
τά αρετή, άριστος, αριστεύω κ.τ.τ. - παραδείγματα όπως τό 
βουλή άριστεύεσκεν απάντων (ό Άρσί-νοος, πού ήταν «πρώτη ή 
γνώμη του στων άλλων μέσα πάντα») και υίέας πινυτους και 
εγχεσιν άριστους («γιους περίσσια φρόνιμους [εμπνευσμένους] 
και πρώτους στά κοντάρια)· ξεχωρίζουν ακόμα τά χωρία μέ τό 
σκεπτικό - και τά κίνητρα - ηρώων πού βαδίζουν προς τον ανα
πόφευκτο θάνατο ξέροντας τί τους περιμένει, συνειδητά: (ί) Ό 
ΕΚΤΟΡΑΣ - ό πιο ανθρώπινος και συμπαθής Όμηρικός ήρωας, 
πού μόνος του κρατούσε όρθια την Τροία -τρομάζει σάν πλησιά
ζει ή ώρα νά συγκρουστεί μέ τον Αχιλλέα, μά ντρέπεται (αίδέε-
ταί) νά μπει στά τείχη και νά γλυτώσει- στ' αντίκρυσμα τού φο
βερού ημίθεου τρέπεται σέ φυγή- στο τέλος - μέ θεϊκή επέμβαση -
στέκει και τον αντιμετωπίζει: «τώρα ή μαύρη μου μέ συντυχαίνει 
Μοίρα. / Όμως νά μη χαθώ άπολέμιστα κι αδόξαστα, πριν κάμω 
/ έργο τρανό, πού κι οί μελλούμενες γενιές νά τό θυμούνται!» 
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(Κίνητρο αρχικά ή αιδώς, ν' αποφύγει τό κακολόγημα τών δικών 
του- στο τέλος - μπροστά στ' αναπόφευκτο τού θανάτου - τό 
κλέος, ή υστεροφημία). (Η) Ό ΣΑΡΠΗΔΟΝΑΣ, γιος τοϋ Δία 
(Τρώας κι' αυτός) έχει πιο σταθερό σκεπτικό: «Αν ήταν άπ' τον 
πόλεμο ξεφεύγοντας έτούτον / έμεϊς αγέραστοι και αθάνατοι νά 
ζήσουμε άναιώνια,/ μήτε κι εγώ μαθές ανάμεσα στους πρώτους 
θά χτυπιόμουν, / μήτε νά μπεις καΐ σένα θά 'σπρωχνα στη δοξα-
ντρούσα μάχη. / Μ ά τώρα έτσι κι αλλιώς μας ζώνουνε τοϋ Χάρου 
οί Λάμιες όλους, / άρίφνητες- θνητός δέ δύνεται νά τΙς ξεφύγει. 
Πάμε / νά ιδούμε κάποιο άν θά δοξάσουμε γιά αν μας δοξάσει 
κάποιος!» (κρατήστε τά λόγια του!), (iii) Κι ό ΑΧΙΛΛΕΑΣ, ξέ
ροντας πώς ευθύς μετά τον Έκτορα κι αυτόν θά πάρει ό Χάρος 
μά διψώντας νά εκδικηθεί αμέσως τον θάνατο τοϋ Πάτροκλου, 
λέει στη μάνα του τη Θέτιδα: «Τώρα θά πάω (...) τον Έκτορα νά 
βρω- κι ό θάνατος καλώς νά 'ρθεϊ (...)/ Μήτε ό Ηρακλής ό τρα-
νοδύναμος δέν ξέφυγε τοϋ Χάρου (...)./ Τάϊδια και μένα- ή μοί
ρα άν μοϋ 'γραψε, παρόμοια, σάν πεθάνω, / θά κείτομαι* μά τώ
ρα θά 'θελα νά δοξαστώ περίσσια (...)./ Ό σ η λοιπόν κι άν είναι ή 
αγάπη σου, μη μέ κρατάς- τού κάκου!». Ό ϊδιος στη I ραψωδία 
θυμίζει τους δυο δρόμους π' ανοίγονται - κατά τη μάνα του -
μπροστά του: «διπλούς γιά μένα οί Μοίρες άνοιξαν τους δρό
μους τοϋ θανάτου- / άν απομείνω εδώ και μάχουμαι γύρω άπ' 
τών Τρώων τό κάστρο, / ξοπίσω δέν γυρνώ, μά αθάνατο θά μείνει 
τ' όνομα μου- / άν ϊσως πάλε γύρω σπίτι μου, στη γη την πατρική 
μου, / πιά θά μοϋ λείψει κάθε παίνεμα τρανό, κι ωστόσο χρόνια / 
θά 'χω νά ζω πολλά, κι ό θάνατος θ' αργήσει νά μέ πάρει». Έκεϊ, 
καθώς τον πνίγει ή οργή γιά την πληγωμένη του τιμή, απειλεί νά 
φύγει και νά ζήσει ήσυχος· έδώ βαδίζει ακλόνητος προς τον 
ένδοξο θάνατο. ΜΥΘΟΙ, ΠΡΟΣΩΠΑ και ΙΔΕΕΣ συγκλίνουν στον 
δρόμο της αρετής, γίνονται πρότυπα αιώνια. 

(β) ΔΙΑΦΕΥΓΕΙ όμως συχνά - ώς έκ της φύσεως τών ποητικών νό
μων και της ανθρώπινης ψυχολογίας - πώς κατά μεγάλο μέρος 
τά Όμηρικά πρότυπα προβάλλονται προς αποφυγήν πώς ό 
Όμηρος, ένώ τραγουδά τον πόλεμο, ψέγει έντονα τά κακά του κι 
αποβαίνει αντιπολεμικός, φιλειρηνικός (ιδιαίτερα στην Όδύσ-
σεια)· πώς θέμα του στην Ίλιάδα είναι ή ΕΜΦΥΛΙΑ ΕΡΙΔΑ Άγα-
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μέμνονα - Αχιλλέα κι οί ολέθριες συνέπειες της, και βασικό κε
φάλαιο στην Όδύσσεια ή οδυνηρή σύγκρουση Όδυσσέα και μνη
στήρων, εμφύλια κι αυτή. Περνούν συχνά απαρατήρητοι στίχοι 
φωτιά, δπως αυτοί στο I 63-64: άφρήτωρ άθέμιστος ανέστιος 
έστιν εκείνος /δς πολέμου έραται έπιδημίου όκροόεντος («άσο-
γος, άσπιτος, παράνομος [καταραμένος!], πού τον εμφύλιο τον 
πόλεμο αγαπά τον κακοφρενιασμένο),ή όπως αυτοί - στο στόμα 
τοϋ περίλυπου Αχιλλέα - στο ΣΙ 17 χ.ζ.: ώςέριςέκτε θεών έκτ' 
ανθρώπων άπόλοιτο, / και χόλος ( νά 'τανε λέει ή Διχόνοια νά 'λει-
πε κι άπό θεούς κι ανθρώπους / κι ή μάνητα), κι αυτοί - τοϋ 
Αχιλλέα πάλι, στή σκηνή της Συμφιλίωσης - στο Τ 56 κ.έ.: «Λες 
ήταν, γιέ τοϋ Ατρέα, τό πού 'γινε τό πιο καλό στους δυό μας, / 
σένα και μένα, σύντας πέσαμε σέ καρδιοφάουσα άμαχη, / θυμό 
γεμάτοι (...);/ Ό Έκτορας άλλο πού δέν ήθελε, κι οί Τρώες! 
(...)»/ Κι ακόμα, συγχωρούνται ή και επιδοκιμάζονται - ερήμην 
τοϋ ποιητή, πού τις προβάλλει ως αίτια κακών - συμπεριφορές 
σάν αυτή τού Αχιλλέα (στο Α393) [κυρίως 407] κ.έ.), πού ζητεί 
άπ' τη μάνα του τή Θέτιδα νά πείσει τον Δία «στους Τρώες νά 
δώσει χέρι, / και τούς Αργίτες πλάι στη θάλασσα κι ομπρός στά 
πλοία νά κλείσει / ματοκυλώντας τους, τό ρήγα τους γιά νά τον 
χαίρουνται όλοι· / κι ό πρωταφέντης Αγαμέμνονας, ό γιος τού 
Ατρέα, νά νοιώσει /τήν τύφλα του, πού καταφρόνεσε τον πρώτο 
άπ' τούς Αργίτες». Διαφεύγει εν γένει συχνά πώς τό Όμηρικό 
έπος είναι ΗΡΩΙΚΟ κι όχι ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ· και πώς οί δεσμεύσεις 
τοϋ Όμηρου άπό τις κοσμοθεωρικές αντιλήψεις της εποχής και 
τό μυθολογικό υλικό του επέβαλαν, ανάμεσα στ' άλλα, τοποθε
τήσεις απρόσφορες γιά μίμηση στους μεταγενέστερους χρόνους, 
σάν αυτή κυρίως τοϋ - μετανοιωμένου! - Αγαμέμνονα στή σκηνή 
τής Συμφιλίωσης (Τ 86 κ.έ.): άασάμην, καίμευ φρένας έξέλετο 
Ζεύς (137, «τυφλώθηκα, καί έκανε τό νοϋ μου ό Δίας νά χάσω»)· 
τυφλώθηκα, «μά έγώ δέν έφταιξα στ' αλήθεια· ό Δίας κι ή Μοίρα / 
μονάχα κι ή Ερινύα μάς έμπλεξεν ή νυχτοπαρωρίτρα· / τί αυτοί 
'ναι πού βαριά στή σύναξη μού θόλωσαν τά φρένα, / ατός μου 
τοϋ Αχιλλέα σάν άρπαξα τό άρχοντομοίρι· ωστόσο / τί νά 'κανα; 
θεοϋ τό θέλημα πού κυβερνάει τά πάντα! / Τοϋ Δία παιδί είναι ή 
Τύφλα [ή ΑΤΗ], αγέραστο, πού κάθε νοϋ τυφλώνει, / ανάθεμα 
τη!» (άασάμην I έγώ δ' ουκ αίτιος ειμι, έτσι άπλά!). Οί αρχαίοι 
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μας πρόγονοι δέν είχαν Άγγλους κι Αμερικανούς κι άλλους με
γάλους νά τούς φορτώνουν όλα τους τά λάθη κι όλες τους τις 
συμφορές· τά φόρτωναν λοιπόν στους θεούς, κι ησύχαζαν (μέχρι 
νά τά επαναλάβουν). «Σοφοί άνθρωποι οί αρχαίοι μας πρύγονοι 
μά, ξέρω κι έγώ, κανένας δέν επέζησε», θά πει σέ στιγμές άκρας 
περισυλλογής (τό 1960) ό Ελληνολάτρης ποιητής μας Κώστας 
Μόντης· κι αργότερα (τό 1974): «Μάς καταδυνάστευσε ή Ιστο
ρία,/ μάς καταδυνάστευσαν οί πρόγονοι». Μ ά όϊδιος δέν θά πά
ψει ποτέ νά νοιώθει ταυτόχρονα περήφανος πού 'ναι Έλληνας 
(καί μιλά Ελληνικά), νά εκφράζει άκρατο τον θαυμασμό του γιά 
τις προγονικές αρετές καί τούς ήρωες πού τις ενσάρκωσαν, καί 
τον ερωτά του γιά τήν Ελλάδα: «Έρωτας ειν' ή πατρίδα, / βασα
νιστικός έρωτας είν' ή πατρίδα/πρώτος καί τελευταίος έρωτας. / 
"Ερωτας ειν' ή πατρίδα / πρώτος καί τελευταίος έρωτας ειν' ή πα
τρίδα». 
ΤΡΑΓΙΚΑ ΗΡΩΙΚΟΣ είναι ό ΑΠΕΑΕΤΘΕΡΩΤΙΚΟΣ Α Γ Ω Ν Α Σ 

ΤΟΥ 1955-59. Δέν έλειψαν οί διχογνωμίες καί οί έριδες, ούτε ή προ
δοσία (κυρίως άπό άρνητές τού αγώνα, σπάνια άπό αγωνιστές πού 
λύγιζαν μπροστά στά άγρια βασανιστήρια καί τις ανακριτικές μεθό
δους τοϋ κατακτητή, μέ τραγικό παράδειγμα ήρωα τον Ηλία Σαμα
ρά). Καί τό αποτέλεσμα δέν δικαίωσε τις προσδοκίες· τά συμφέρο
ντα των ισχυρών τής γής, λάθη καί παραλείψεις κι αδυναμίες δικές 
μας καί συγκυρίες κακές ξέβρασαν σέ κακοτράχαλη ακτή τό καράβι 
τής Ε Ν Ω Σ Η Σ Μ Ε ΤΗ Μ Η Τ Ε Ρ Α ΕΛΛΑΔΑ, κι οδήγησαν σταδιακά 
στήν τραγωδία τοϋ 1974. Είναι γι' αυτό φυσικά πού κάποιοι διατεί
νονται - κατόπιν εορτής - πώς ήταν «λάθος» ό απελευθερωτικός 
αγώνας τής Ε.Ο.Κ.Α., κι ας μην εφαρμόζουν τά ϊδια - στενά ωφελι
μιστικά καί επικίνδυνα γιά τό μέλλον - κριτήρια στήν εξέγερση τοϋ 
Πολυτεχνείου, κι άς μην τολμούν νά υποστηρίξουν τό ϊδιο γιά τη θυ
σία τοϋ Λεωνίδα (πού 'χε κι αυτός τον Εφιάλτη του, κι οί Πέρσες πέ
ρασαν έκεϊ, μά ή Ελευθερία στάθηκε ολόρθη καί τούς απέκρουσε πιο 
κάτω), ούτε γιά τον παράτολμο Μεγάλο Ξεσηκωμό τοϋ 1821, πού 
δέν ελευθέρωσε ολόκληρη την Ελλάδα (ούτε την Κύπρο, κι άς πρό
σφερε βαρύ τον όβολό της στον αγώνα), που συγκλονίστηκε άπό δι
χόνοιες ανεπίτρεπτες, καί θά καταπνιγόταν στο αίμα, αν τά συμφέ
ροντα τών τότε Μεγάλων Δυνάμεων δέν συνέπιπταν - γιά μοναδική 
ϊσως φορά στήν περίπτωση τής Ελλάδος - καί δέν σταματούσαν δυ-
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ναμικά τή ματοβαμμένη πορεία τοϋ Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο. 
«Είναι ολότελα μάταιοι αυτοί οί αγώνες. /-Τό ξέρω. Γι' αυτό ανα
μείχθηκα, γι' αυτό ακριβώς αναμείχθηκα». // Εμπρός μέ πίστη στη 
ματαιότητα τους. / Εμπρός μ' απόλυτη πίστη στη ματαιότητα τους», 
άπαντα λακωνικά ό Κ. Μόντης («Μάταιοι Αγώνες»)· κι' άλλου («Η 
Δ Υ Σ Φ Η Μ Η Σ Η Τ Η Σ ΕΟΚΑ», 1983): «Αμ μεν εν άλλον τίποτε, τζείνα 
τά «κοπελλούθκια» / άφήκαμ' μας τ' αγάλματα τζαί τά τραούδκια». 

01 ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΗΣ Ε.Ο.Κ.Α., της Π.Ε.Κ.Α. και της Α.Ν.Ε. 
έγραψαν ανεξίτηλα - τό λέω μέ όλη τή βαρύτητα τών λέξεων -
ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΚΑΙ Α Ν Ε Π Α Ν Α Λ Η Π Τ Ε Σ ΣΕΛΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΙΣΤΟΡΙΑΣ. Ό Α Γ Ω Ν Α Σ ήταν αληθινά ΗΡΩΙΚΟΣ σέ βάθος απροσπέ
λαστο και εύρος ασυνήθιστο. Σάν έπος φανταστικό προικισμένου 
Όμηρικοϋ ποιητή αντηχούν ακόμα στ' αυτιά όσων ζήσαμε κείνο τό 
ξέφρενο τετράχρονο πανηγύρι της λευτεριάς τό «ού μη δώσω υπνον 
τοις όφθαλμοϊς και τοις βλεφάροις μου νυσταγμόν και άνάπαυσιν 
τοις κροτάφοις μου μέχρις ότου εις τον έθνικόν ορίζοντα ροδίση ή 
χρυσόπτερος ιρις άγγέλλουσα τό φέγγος της ποθεινής ημέρας της 
εθνικής άπολυτρώσεως» (πάντα ζητούμενο!) τού Μακαρίου και τό 
«'Ή τάν ή επί τάς» (πάντα επιτακτικό!) τοϋ Διγενή· τό νιότρανο 
«Μολών λαβέ» τοϋ Κυριάκου Μάτση και τών τεσσάρων ηρώων τοϋ 
Λιοπετρικοϋ αχυρώνα- τό «ΟΧΙ» τών παλληκαρόπουλων πού βασα
νίζονταν άγρια νά καταδώσουν τούς καταζητούμενους αντάρτες της 
Ε.O.K.Α., και τά περήφανα λόγια της ήρωομάνας πού συνόδευαν τό 
σπλάχνο της στη ματωμένη πορεία προς την αθανασία. Σάν όνειρο 
ορθώνεται μπροστά μας ή εικόνα τοϋ αμούστακου κι άπειρου μα
θητή πού μέ τή χειροβομβίδα και τ' αυτοσχέδιο όπλο στο χέρι έβγαι
νε νά προϋπαντήσει τούς έμπειρους και πάνοπλους Άγγλους στρα
τιώτες- ή εικόνα τών παιδιών πού ξεχύνονταν στους δρόμους αγνοώ
ντας τις σφαίρες τών σιδερόφραχτων στρατευμάτων τοϋ κατακτητή, 
πού ανέβαιναν στις στέγες τών σχολείων καί - μέ πέτρες, τούβλα, 
ξύλα - αντιμετώπιζαν τά κροταλίσματα τών οπλοπολυβόλων καί πά
σκιζαν - μέ πρόμαχο την Ελληνική σημαία - νά φράξουν τον δρόμο 
της δουλείας, πού - όταν οί Άγγλοι απελπισμένοι έκλειναν τά σχο
λεία - συνέρρεαν στά σπίτια τών δασκάλων καί στις εκκλησιές καί 
θέρμαιναν «την αποσταμένη ελπίδα» μέ λόγια Όμηρικά καί Ευαγγε
λικά- ή εικόνα τοϋ 17χρονου μαθητή ΕΥΑΓΟΡΑ ΠΑΑΛΗΚΑΡΙΔΗ,ποϋ 
παίρνει τον δρόμο της αγχόνης γράφοντας μέ λόγο καί μέ πράξη 
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ϋμνον αθάνατο στή Λευτεριά. Σάν ΕΠΟΣ ΥΠΕΡΟΜΗΡΙΚΟ μακρυνής 
ηρωικής εποχής μοιάζει καί τού ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ ή ΙΣΤΟΡΙΑ: 
3 Μαρτίου 1957. Όλόκληρο Αγγλικό τάγμα περικυκλώνει τό κρησφύ
γετο - στοϋ Μαχαιρά τά όρη - όπου βρίσκεται ό Αίας καί Αρης / Ρή
γας καί Ζήδρος της Ε.O.K.Α. μέ τά παλληκάρια του. Ό Λεωνίδας 
ειχε τρακόσιους εκλεκτούς μαζί του, ό υπαρχηγός τοϋ Διγενή μόνο 
τέσσερις. Κι αυτούς, μπροστά στον αναπόφευκτο θάνατο, τούς δια
τάζει νά παραδοθούν. Καί μένει μόνος. «'Εγώ»,τούς λέει, «θά πολε
μήσω καί θά πεθάνω. Πρέπει νά πεθάνω»! Έτσι ειπε! Καί σείστηκε 
ή γης. Κι αντιλάλησαν οί αιώνες. Κι ό ουρανός απόμεινε μ' όρθάνοι-
κτο τό στόμα. Τά άκουσε καί τά είδε όλα εκστατικός. Κι έστειλε τ' 
αγέρι νά σκορπίσει παντού τον θρύλο, τό παραμύθι, τό δράμα, την 
ιστορία - δέν ήξερε τί ήταν! - τού λεβέντη τής Λύσης. Όρμησε κείνο 
στά πέρατα τής γης. Καί τραγουδούσε κι έλεγε: Ένας Έλληνας πο
λεμούσε μόνος ολημερίς μ' ασκέρι όλόκληρο πολεμιστών της χώρας 
τους καμάρι. Σταμάτησε μόνο όταν τον περίλουσαν μέ βενζίνη, τον 
περιτύλιξαν μέ φλόγες καί τον κάναν πυροτέχνημα. Αργοπεθαίνο
ντας μές στήν καλή καί τή γλυκεία της Άνοιξης τήν ώρα δέν έχει 
αυτός τού Διάκου τό παράπονο στά χείλη. Όχι! Λόγια ημίθεου τά 
λόγια του τά τελευταία είναι: « Ό σπόρος πού σπείραμε βλάστησε. 
Λναψε καί φούντωσε ή φλόγα στις καρδιές όλων τών Ελλήνων. Τί
ποτε δέν μπορεί πιά νά τή σβήσει. Ή Λευτεριά θά ανατείλει όπου 
καί νά 'ναι. Ό θάνατος μου θά τή φουντώσει ακόμα περισσότερο» 
(έτσι άπλά, πεζά, ΕΛΛΗΝΙΚΑ). Αυτά - ή τέτοια -γυρωστροφολο-
γούσε μαγεμένο τό αγέρι. Καί δέν άφηνε κανένα ν' αμφιβάλλει: Τό 
ΕΠΟΣ τούτο δέν τό 'χει γράψει ποιητής. Τό 'χει χρυσοσμιλέψει ήρω
ας μιάς νέας εποχής ηρωικής, τού Πιερή ό γιος ό ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ ό Γρη
γόρης». Ό Πιερής, άπ' τούς Όμηρικούς τούς πατεράδες πιο τρανός, 
τοϋ τραγουδά: «Δέν κλαίω πού σέ έχασα, πού σ' είχα γιά καμάρι, / 
κλαίω πού δέν έχω άλλον γιο τή θέση σου νά πάρει». Κι ή Άντωνού ή 
μάνα, μιάς Σπαρτιάτισσας λαμπρής ύπέρλαμπρη γενιά, αναφωνεί 
(τή Θέτιδα αγνοώντας): «Είμαι περήφανη. Κάλλιο μιά φούχτα στά
χτη ό λεβέντης μου παρά γονατισμένος. / Άφοϋ έν έπαραδόθηκεν τζι 
έμεινεν τζι έσκοτώθηκεν / ας έδει τήν εύτζήν μου». Κι ή Λαϊκή 
Μούσα τοϋ Αγώνα («Γιά τον "Ηρωα Αυξεντίου», τοϋ Σολωμού τούς 
«Ελευθέρους Πολιορκημένους» έχοντας στημύνι) ψάλλει: «Ό Όμη
ρος τραγουδιστής, ό Πίνδαρος λυράρης, / τού Εικοσιένα ή Κλεφτού-
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ριά κι ή λεβεντιά της Πίνδου / μέθυσ' άπό τον πόλεμο κι όλόπρωτα 
χορεύει / καί τραγουδάει τη Λευτεριά καί χαίρεται ή πλάση, / ό Λεω
νίδας στά Θερμά, στην Πόλη ό Κωνσταντίνος / (...) Χαράς τον πού 
τον γέννησες, Κύπρο λεβεντομάνα». Μαζί της κι ένας χορός λαμπρός 
άπό υμνωδούς εκστατικούς: «Εκείνο τό πρωί / ένας άνθρωπος θ' 
άλλαζε τ' όνομα των βουνών»./ «Εκείνο τ' «όχι» δέν τό επανέλαβε ή 
ηχώ, / ήταν πολύ βαρύ γιά νά τό μεταφέρη». «Ό Γρηγόρης θ' ανάψει 
τό κυπαρίσσι του όπου καί νά 'σαι. / Όπου καί νά 'σαι ό Γρηγόρης θά 
πυρπολήσει τό κυπαρίσσι του. / Όπου καί νά 'σαι / ό μαύρος δείκτης 
τοϋ κυπαρισσιού / θά χοροπηδήσει ολόλαμπρος, / φωτιά καί φλόγα». 
(Κώστας Μόντης). «Κι έσκυψαν τά βουνά... / νά χαιρετήσουν την 
ψυχή τοϋ άετοϋ /καί τά πουλιά σώπασαν» (Κλαίρη Άγγελίδου). (Κι 
άλλοι πολλοί πάμπολλα τέτοια). 

Ό Γρηγόρης Αυξεντίου αποτελεί μοναδικό κι ανεπανάληπτο πα
ράδειγμα ηρωισμού ύπερομηρικοϋ, κι αποβαίνει επάξια ΠΡΟΤΥΠΟ 
ΕΣ ΑΕΙ· πεθαίνει γιατί έτσι ΠΡΕΠΕΡ κανένα κίνητρο ή αντικίνητρο 
ωφελιμιστικό, καμιά αιδώς, κανένα ανθρώπινο ψεγάδι στή δράση 
του, κανένας ανθρώπινος δισταγμός στο ένώπιος ένωπίω μέ τον θά
νατο. Κοντά του ό Κυριάκος Μάτσης («Ώ ξένε, εδώ στο Δίκωμο / 
στεφάνωσε τήν αρετή / ό Κυριάκος Μάτσης» θά άποφανθή επιγραμ
ματικά ό Κύπρος Χρυσάνθης) καί στρατιά όλύκληρη ηρώων Όμη-
ρικών, ξαναζωντανεμένων. Σύγκοντα ή Πηνελόπη («Σάν Πηνελόπη τό 
πανί / την ΕΝΩΣΙΝ υφαίνω», τραγουδά « Ή Κύπρος» της Λαϊκής 
Μούσας) κι οί Όλύμπιοι θεοί (κι ή Δόξα νά κερνά τό νέκταρ τους 
στους νέους ημιθέους), οί Λαιστρυγόνες κι οί Σειρήνες κι ό τρανός ό 
Ποσειδώνας (σέ στίχους τοϋ Μιχαλάκη Παρίδη μέ Καβάφεια έμπνευ
ση). Σύγκοντα μανάδες καί πατεράδες ηρώων, αληθινά Όμηρικές 
μορφές, σάν τη μάνα τοϋ Νικολή Πέτρου Γιάγκου (πού - προδωμέ-
νος - συνελήφθη μετά άπό τρίχρονη λαμπρή αγωνιστική δράση καί 
βασανίστηκε άγρια άπό τούς Άγγλους καί Τούρκους ανακριτές, μά 
αρνήθηκε νά προδώσει τούς συντρύφους του καί πλήρωσε μέ τή ζωή 
του τήν αγάπη του γιά τήν Ελληνική Ελευθερία, δηλώθηκε «δραπε-
τεύσας» καί τάφηκε εκδικητικά σέ μέρος άγνωστο): «Τί κερδίσαμε 
εμείς πού ζήσαμε καί γεράσαμε; Εκείνος έπήεν νέος καί έμεινεν πά
ντα νέος». Σύγκοντα κι οί ήρωες τής αγχόνης, νά δίνουν εκπληκτικό 
Όμηρικό παρόν, νά ξαναγράφουν Όμηρο (καί σ' άλλα νά τον ξεπερ
νούν, σάν δίνουν - γιά παράδειγμα - αυτοί όρμήνιες στους γονείς 
τους,νά δείξουν αρετή Ελληνική): 
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«Αγαπητοί γονείς», γράφει στις 7.8.1956 ό μελλοθάνατος Χαρί
λαος Μιχαήλ (μέ μόρφωση Δημοτικού Σχολείου). «Όταν θά διαβά
σετε τό γράμμα μου αυτό έγώ θά έχω σβήσει γιά πάντα άπό τη ζωή. 
Μή νομίσετε όμως ότι αυτό μέ λυπεί. Απεναντίας, επειδή γνωρίζω 
γιά ποιο σκοπό θά εκτελεστώ, αισθάνομαι τον εαυτό μου ίσχυρόν καί 
γαλήνιον καί είμαι έτοιμος νά τά αντιμετωπίσω όλα μέ αφάνταστη 
ψυχραιμία. Τί κι αν ζήσω 50 καί 60 χρόνια, πάλι θά πεθάνω μιά μέρα 
άδοξα. Δέν θέλω νά λυπάστε καθόλου γιά μένα. Έχετε πολλά παι
διά καί δέν πρέπει νά λυπηθείτε πού θά θυσιάσετε ένα γιά τή λευτε
ριά της Κύπρου μας (...). Μέ άπειρη αγάπη / ό γιός σας / Χαρίλαος 
Μιχαήλ». Καί στον φίλο του Αλέξη Λόντο (τήν ϊδια μέρα, έντονα χρι
στιανικός έδώ): (...) Εμείς έχουμε μεγάλο θάρρος πού θά μάς εκτε
λέσουν καί είμαστε πρόθυμοι γιά τήν πατρίδα διότι θά κερδίσωμεν 
τήν ούρανίαν βασιλείαν. Καί ψάλλομεν ύμνους καί τραγουδούμε όλοι 
πατριωτικά τραγούδια (...). Καί δοξάζω τον Θεόν πού μέ έκανε τό
σον άτρόμητον καί δέν δειλιώ τίποτα τον θάνατον. Αυτά έχω νά γρά
ψω καί ό Θεός μαζί μας καί μαζί σας καί καλήν έλευθερίαν στήν άθά-
νατην Κύπρον καί στους ήρωες της. (...) Ό φίλος σου Χαρίλαος Μι
χαήλ / πού ήμασταν οί πρώτοι φίλοι». 

Παρόμοια ό Ανδρέας Ζάκος (7.8.1956,επίσης): 
«Αγαπητέ πατέρα, (...) Ό π ω ς σάς ειπα, άφοϋ είμαστε Χριστια

νοί πιστεύουμε στήν Ουράνια Βασιλεία καί δέν πρέπει νά μάς φοβί
ζει ό θάνατος (...). Σάς παρακαλώ μή θλίβεστε. Τά 25 καί τά 100 
χρύνια πού μπορεί νά ζήσει κανένας είναι ένα μικρό κλασματάκι κο
ντά στο άπειρο. Ή ζωή είναι μικρή. Τά χρόνια περνούν γρήγορα. Καί 
ή αλήθεια είναι ότι είναι καλύτερα νά πεθάνει κανένας παρά νά πε
ράσει τά νειάτα του στη φυλακή. Φροντίσατε λοιπόν νά φανείτε άξι
οι τής περίστασης (...) Σάς φιλώ / Ανδρέας Ζάκος». 

Καί ακόμα πιο ΟΜΗΡΙΚΑ (θαυμαστά καί εντυπωσιακά· θυμη
θείτε τά λόγια τού Σαρπηδόνα [κι αυτά τού Αχιλλέα] στην Ίλιάδα): 

«Αγαπητέ αδελφέ, 
Όταν θά πάρης τό γράμμα μου αυτό θά έχω φύγει γιά πάντα. 

(Υπάρχει κανείς πού θά μείνει') 
Ή ώρα τοϋ θανάτου πλησιάζει, μά στήν ψυχή μας φωλιάζει ή 

ηρεμία. Τή στιγμή αύτη ακούμε τήν Ηρωική Συμφωνία τοϋ Μπετό-
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βεν. Στη θέση που βρισκόμαστε τώρα ούτε μέ τό μικροσκόπιο δέν 
μπορούμε ν' ανακαλύψουμε πού υπάρχει τραγωδία στον θάνατο. 
Τότε μόνο θά αισθανόμουνα λύπη, άν ήξερα ότι θά μπο
ρούσα νά μείνω γιά πάντα νέος καί αθάνατος άν απέ
φευγα τήν εκτέλεση. Νομίζω όμως ότι μόνο μέ τήν εκτέ
λεση θά μπορέσω νά μείνω πάντα νέος κι αθάνατος. 
Πρώτα ή ύστερα έπρεπε νά διαθέσω τή ζωή μου. ΔΕΝ 
ΒΛΕΠΩ ΠΙΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗ ΑΠΟ Τ Η Ν ΤΩΡΙΝΗ ΓΙΑ 
ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΩ. Δίνε θάρρος στην οικογένεια. Προσπάθησε νά παρη
γόρησης τή μητέρα μας. Ό πρώτος της γιος άπό τώρα καί στο εξής 
θά είσαι εσύ καί όχι έγώ. 

Σέ φιλώ 
Ό αδελφός σου Ανδρέας». 

Ήταν ζωντανός ό Όμηρος τό 1955-'59. Τά νάματα του φτάσαν 
ως εμάς μες στο πλατύ ποτάμι της παράδοσης. Οί ήρωες του ζωντά
νεψαν σ' ονόματα καί ψευδώνυμα αγωνιστών: ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ (ό ήρω
ας τής Λύσης), Τεύκρος, Άχιλλήδες καί Όδυσσήδες (σέ τύπους Όμη-
ρικούς), Άθηνές καί Άφροδίτες καί Ανδρομάχες κι άλλες πολλές 
(ονόματα πού δίνονταν σωρηδόν σ' απάντηση τών Αγγλων, πού πίε
ζαν γιά αφελληνισμό τής - καί μέσω τής - Παιδείας). «Αίας» καί 
«Αρης» (ανάμεσα στ' άλλα ψευδώνυμα του) ό Αυξεντίου, «Άτλας 
συν τοις άλλοις ό Διγενής, κ.ο.κ.· ζωντάνεψαν μέσ' άπό τούς «μύ
θους» τούς Όμηρικούς στά Δημοτικά Σχολεία καί μέσ' άπό τούς στί
χους τής Ίλιάδας καί τής Όδύσσειας στά Γυμνάσια- φτάσαν ακόμα 
μεταπλασμένοι σέ Λεωνίδες καί Όνήσιλους, Κολοκοτρώνηδες καί 
Άνδρούτσους, Μελάδες καί Δαβάκηδες, καί τραγουδήθηκαν σέ ρυθ
μούς τού 1821 (κυρίως) μέ στίχους καινούργιους σέ πρότυπα παλιά. 
Άπό τή -λίγο ή πολύ -λαϊκή Μούσα τοϋ Αγώνα δέν θά μπορούσε νά 
περιμένει κανείς αφομοίωση καί μετάπλαση τού Όμηρου σέ επίπεδα 
υψηλά άπό άποψη αισθητική. Στη Λογοτεχνία αύτη τοϋ Αγώνα κυ
ριαρχούν ό Μακάριος καί ό Διγενής, οί νεκροί ήρωες - κυρίως ό 
Αυξεντίου - μέ παράλληλη συχνά αναφορά στην προδοσία, ό πόθος 
τής Ελευθερίας, ή Ελλάδα καί ή ΕΝΩΣΗ, καί τό άντιβρεττανικό μέ
νος (ανάμεικτο ενίοτε μέ ειρωνεία). Μ ά 'ναι στ' αλήθεια εκπληκτικό 
νά συναντάς ήρωες πού γράφουν λόγια σάν αυτά τοϋ Ανδρέα Ζάκου, 
πού γράφουν Ο Μ Η Ρ Ο μέ λόγια καί μέ έργα. 
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Στη μετά τον Αγώνα σχετική Λογοτεχνία, σάν θά ωριμάσουν 
ανώνυμοι καί επώνυμοι ποιητές τοϋ '55-'59 κι άλλοι, ή ΛΟΓΟΤΕΧ
ΝΙΑ ΤΟΥ Α Γ Ω Ν Α θά κοσμηθή μέ αληθινά αριστουργήματα (κι όχι 
μόνο στήν Κύπρο). Ή μορφή τοϋ Αυξεντίου θά εξακολουθήσει νά 
λάμπει αμόλυντη καί νά εμπνέει, όπως κι οί μορφές τοϋ Μάτση,τών 
ηρώων τής αγχόνης, κι άλλων (τά παραδείγματα πολλά, μέ πιο αξιο
σημείωτες τις σχετικά μακροσκελείς συνθέσεις τοϋ Κυριάκου Χαρα-
λαμπίδη, πού μοιάζουν μέ Όμηρικές ραψωδίες «σέ μικρότερο μέγε
θος»)- ιδιαίτερα θά τραγουδηθούν επίσης οί μαχητικές διαδηλώσεις 
κι ή άγνή συμμετοχή γενικά τής μαθητιώσας νεολαίας στον Αγώνα 
(όπως στά πολύ γνωστά ποιήματα τοϋ Κ. Μόντη,τοϋ Ανδρέα Πα-
στελλά,τοϋ Γιάννη Παπαδόπουλου κι άλλων πολλών). Μ ά ό επάρα
τος διχασμός θά ρίξει τώρα βαριά τή σκιά του, ιδιαίτερα μετά τήν 
εμφάνιση τής Ε.O.K.Α. Β',τό άφρον πραξικόπημα καί τήν Τουρκική 
εισβολή, τήν Κατοχή καί τήν Προσφυγιά, παρά τό προσωρινό φώς 
πού θά εκπέμψουν ευεργετικά καί δημιουργικά ή άφιξη τής Ελλη
νικής Μεραρχίας καί τό μικρό θαύμα τού 1964, ή καί μεμονωμένες 
ηρωικές πράξεις σάν κι αύτη τοϋ ΤΑΣΟΥ ΜΑΡΚΟΥ (πού εμπνέει δη
μιουργικά τον Κυριάκο Χαραλαμπίδη, τον Πέτρο Στυλιανού κι 
άλλους) καί - πρόσφατα - τοϋ ΤΑΣΟΥ ΙΑΣΑΑΚ καί τοϋ Σ Ο Λ Ω Μ Ο Υ 
ΣΟΛΩΜΟΥ. 

Ή κριτική - σπάνια καί συγκαλυμμένα ώς αυτοκριτική - γιά 
σύγχυση ή καί εγκατάλειψη στόχων, παλινδρομήσεις καί αποπροσα
νατολισμούς, διχογνωμίες κι έριδες, αλληλοκατηγορίες κι έλλειψη 
αυτοκριτικής προβάλλει έντονη, συχνά δηκτική (σπανιότατα ώς ήρε
μη αυτοκριτική τών παλαιοτέρων καί ώριμη κριτική τών νεωτέρων), 
κατά κανόνα μερική καί αποσπασματική (ακόμα καί στις επιστημο
νικές ανιχνεύσεις τών αιτίων - καί υπαιτίων - τής συμφοράς). Αντι
φατικές σκέψεις καί συναισθήματα οδηγούν συχνά σέ άλλοτε άλλους 
δρόμους, Όμηρικούς καί μή. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ό Κ. Μόντης: «Τον αργαλειό τής 
Πηνελόπης παίζουμε. / Χειρότερα ακόμα, γιατί εμείς οίϊδιοι οί μνη
στήρες / ξυφαίνουμε τό πανί» (1962) // «Πώς εγκαταλείπονται έτσι 
άκροποδητί οί στόχοι, / πώς περιστέλλονται έτσι άκροποδητί τά 
όνειρα,/ πώς κλείονται έτσι οί φάκελλοι ούτε γάτα ούτε ζημιά;» [-ή: 
«Γι' άλλα μάς μίλαγεν ή άρχή / κι' άλλα έφερε τό τέλος»] (1980)// 
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("Ηδη τό 1958!:) «Δέν μπορέσαμε ν' αποφύγουμε την παρέλαση, / 
μάς περικύκλωσε και μάς παρέσυρε τό πλήθος. // Μ ά δέν είχαμε 
εμείς νεύρα γιά νά παρελάσουμε, / δέν είχαμε σκοπούς, καί παραμεί
ναμε έτεροκίνητοι κι' άναφομοίωτοι / σάν κορμοί δέντρων πού παίρ
νει τό ποτάμι». // (Καί πιο δηκτικά:) «Μπορεί νάν' αυτό, / μπορεί 
νάν' εκείνο, / μπορεί ακόμα νάν' κι' αυτό, / μπορεί ακόμα νάν κι' 
εκείνο / όμως πώς νά τό κάνουμε πούναι ή Κύπρος; (1982)// Νούκκιμ 
πών νούκκιν νουν έν εϊχαμεν. / Τώρα πκιόν έτα / τζαί κάτσε, ρέ πελ-
λέ,πελλέτα!» [-(ή:) «Παρηορκούμαστιν ότι «ακόμα νάκκον»/ όμως 
τά βάσανα μας όσομ πάσιν πολλυνίσκουν. / 'Άσιλά μας έμοιάσαμεν 
τής παροιμίας / πώριξεν έναν έλιοκόκκονον / ένας πελλός μέσα στον 
λάκκον / τζαί σιήλιοι νούσιμοι πασκίζουν τζι έν τό βρίσκουν» (1984). 
// «έσούνι παρατήρα πώς / ό ένας κανονάρκα τους, / ό άλλος τό συ-
μπάλισμαν, ό άλλος τά λοούθκια, / έπαίξαμ μας στά ζάρκα τους7 τζι 
έπάθαμέν τον τόχ χαττά(ν), / τζαί τ' άλλα ούλλα 'μ' περιττά, / τζαί τ' 
άλλα ουλλα 'μ' μουσκουρούθκια» (1980). // «Άραγε ποιο άπ' τά δυό 
[ΚΑΡΔΙΑ ΚΑΙ ΜΥΑΛΟ, διερωτιέται άλλου] / ειν' ασφαλιστική δικλεί
δα τού άλλου;» - [κι άλλου αποφαίνεται:] «Δυστυχώς στις πιο κρίσι
μες στιγμές [καρδιά καί χέρι] δέν στέκουν αλληλέγγυα. / Αντιθέ
τως». // Ή έπίρριψη ευθυνών στους άλλους μόνο, κάθε άλλο παρά 
σύμφωνο τον βρίσκει: «Κατορθώνουμε, έν γένει, νάχουμε πάντα μιά 
δικαιολογία, μητέρα. / Τά βλέπουμε όλα, / τ' αποδοκιμάζουμε όλα, / 
μά τίποτ' άλλο. / Λέμε πώς τάχα διαδραματίζονται στο ισόγειο / κι 
έμεΐς, δυστυχώς, μένουμε στον τρίτο όροφο, / κι εμείς, δυστυχώς μέ
νουμε στον πέμπτο όροφο, / στο δέκατο όροφο καί δέν ακούμε (...). 
// «Καί ταύτα μέν περί τών άλλων,/ περί εμού δέ τί; Καί ταύτα μέν 
περί τών άλλων, / περί έμού δέ τσιμουδιά; // «Γιά μένα τίποτα, έ; 
Έγώ έν τάξει, έ; / Έτερον έκάτερον, έτσι;» // [Καί στο «ΠΡΟΣ 
ΣΤΙΧΟΥΣ Μ Ο Υ - ΑΥΤΟΚΡΙΤΙΚΗ:] Μέ χειριζόσαστε πάντα / σάν νά 
ειχα τ' ακαταλόγιστο, / σάν ν' αποδεχόμουνα τ' ακαταλόγιστο». // 
«Γηράσκομεν μή διδασκόμενοι, λοιπόν;» [θά διερωτηθή σέ κάποια 
στιγμή απόγνωσης. Αντιλαμβάνεται πώς τά συμφέροντα τών Μεγά
λων - ώς έκ τής γεωγραφικής θέσεως τής Κύπρου - παίζουν τον δικό 
τους σημαντικό ρόλο:] «Όχι εδώ [λέει «Η ΚΥΠΡΟΣ ΠΡΟΣ 
ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΟ ΝΗΣΙ»],τό καλό πού σέ θέλω,έχει πετρέλαια παρα
κάτω» [1984, σήμεραϊσως νά πρύσθετε: φτειάχνονται αγωγοί πετρε
λαίων παρακάτω] - [καί «ΠΡΟΣ ΚΥΠΡΟ»:] «Τί νά σοϋ κάνω; / Έδώ 
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πέρα πού κάθησες / αυτά είχες, αυτά έχεις κι' αυτά θάχης». // «Πα-
ρήκοα παιδιά, πού ξεμακρύνατε άπερίσκεπτα/καί τό πληρώσατε 
ακριβά» [θά συμπληρώσει στο «ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΣ». Τον τρομά
ζει όμως κυρίως καί τον θλίβει ή δική μας συμπεριφορά κι ή δική μας 
ή κατάντια:] «Μή φοβηθής τούς άνθέλληνες, / τούς ύφέλληνες νά φο-
βηθής,/ τούς ήμιέλληνες». //«Τρέμω όσο πλησιάζω στά περί Θερμο
πυλών,/τρέμω όσο πλησιάζω στά περί Σαλαμίνος» [αποφαίνεται έκ 
μέρους του «ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΤΟ 1974». Καί επί σφα-
γήν:] Έκτοτε αγωνιώ μήν παραδοθή τό Μεσολόγγι / έκτοτε αγωνιώ 
μή βγουν ό Αυξεντίου κι ό Μάτσης μέ υψωμένα χέρια». // «Ελάχι
στα, βέβαια, άπ' όλα αυτά ήξερε ό Όμηρος / κι όμως καλά τά κατά
φερνε ό άνθρωπος, / δέν μπορείς νά πείς», [θά καταλήξει άλλου. Καί 
θά άποφανθή άλλου ελπιδοφόρα:] «Μιά σταγόνα ή Κύπρος / κ' οί ξέ
νοι ιστοί αποβάλλονται» // «ανήκει αμεταβίβαστα». 

Ανήκει αμεταβίβαστα, άπ' τον καιρό τοϋ ΟΜΗΡΟΥ καί πιο πα
λιά, άπ' τον καιρό τών ηρώων τον τών μακρυνών προγόνων μας 
ανάμεσα τους: τοϋ Τεύκρου καί τού Κηφέα καί τού Πράξανδρου, 
τών οποίων οί μορφές πλανώνται σήμερα σέ κατεχόμενες πατρογο
νικές εστίες -τή Σαλαμίνα, τήν Κερύνεια καί τή Λάπηθο -πού απαι
τούν απελευθέρωση. Οί βγαλμένοι άπό σελίδες Όμηρικές - κι αυτοί -
ήρωες τής Ε.Ο.Κ.Α. απαιτούν κι αυτοί δικαίωση· κι έμεΐς πρέπει νά 
πάψουμε - επιτέλους! - τό γένος ύπερένδοξων πατέρων αίσχονέμεν, 
νά κοιτάμε - κατά τον Κύπρο Χρυσάνθη (μή φύγει πικραμένος!) 
«τήν αξία τών οικοπέδων, τήν επιχρύσωση τών άγονων γιαλών, [νά] 
πουλάμε τά χωριά μας «πάντων τών Ελλήνων οί εξυπνότεροι» κα
θόσον Θράκες πολεμούνε καί "Ιωνες γιά μάς καί πιθανό δυό τρεις 
Δωριείς». 

ΑΝΔΡΕΑΣ I. ΒΟΣΚΟΣ 
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ΧΑΡΑΣ ΜΠΑΚΟΝΙΚΟΛΑ 
Η Ε.Ο.Κ.Α. ΣΤΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΤΗΣ ΚΤΠΡΟΤ 

Κάθε φορά που έρχομαι στην Κύπρο, φίλοι παλιοί και καινούργι
οι θα μου διαβάσουν ένα ποίημα ή ένα πεζογράφημα για την 
Ε.Ο.Κ.Α. ή θα μου αφηγηθούν κάποιο περιστατικό που ξέρουν ή που 
έζησαν από τον αγώνα της Ε.Ο.Κ.Α. Έτσι, άρχισα, εδώ και μερικά 
χρόνια, να παίρνω κάποιες πολύτιμες γεύσεις κι από την πλούσια και 
ιστορικά συναρπαστική δραματογραφία που επικεντρώνει το ενδια
φέρον της στους ηρωικούς αγώνες των μαχητών αυτής της δύσκολης 
και συνάμα ένδοξης για την Κύπρο περιόδου των ετών 1955-1959. 

Από τους ανθρώπους που έγραψαν θέατρο για κείνη τη θυελλώ
δη εποχή, άλλοι είναι φτασμένοι (εννοώ ώριμοι) λογοτέχνες και άλ
λοι όχι. Άλλοι είναι γνωστοί στην Ελλάδα και σε ελληνικές παροι
κίες, άλλοι είναι γνωστοί μόνο στην Κύπρο. Άλλοι πάλι μου έδωσαν 
την εντύπωση πως τα κείμενα τους αξίωναν απλώς να είναι ευσεβή 
«τάματα» ή σεμνά στεφάνια που απόθεσαν στους τάφους των αγω
νιστών, χωρίς να διεκδικούν λογοτεχνική καταξίωση. Φυσικά, με με
γάλο ή με μικρότερο ταλέντο, ο καθένας απ' αυτούς τους συγγραφείς 
διαθέτει το προσωπικό του ύφος και έχει καταθέσει τη δική του, 
ατομική ψυχή πάνω στο χαρτί. 

Πρώτα, θα αναφερθώ χωριστά στον καθέναν από τους δραματο-
γράφους που ασχολήθηκαν με τον αγώνα της Ε.Ο.Κ.Α. Τα έργα μερι
κών απ' αυτούς είχα προ πολλού στη βιβλιοθήκη μου. Άλλα πάλι, (τα 
περισσότερα) εξασφάλισα με την ευγενή φροντίδα του Συμβουλίου 
Ιστορικής Μνήμης, και ιδιαίτερα του Προέδρου του κυρίου Αγγελό
πουλου και της λογοτέχνιδος, εκπαιδευτικού και ερευνήτριας κυρίας 
Ρούλας Ιωαννίδου - Σταύρου,τους οποίους ευχαριστώ θερμά. 

Θα πω δυό λόγια για τους συγγραφείς μου, μνημονεύοντας τους 
κατ' αλφαβητική σειρά. 
1) Πάνος Ιωαννίδης: Το έργο του Πάνου Ιωαννίδη άρχισα να το 

εκτιμώ και να το θαυμάζω (η πρώτη μου θεατρική γεύση ήταν ο 
Ονήσιλος) πολύ πριν να γνωρίσω τον ίδιο. Η σπάνια διανοητική 
ευαισθησία, η βαθιά καλλιέργεια και η λεπτοφυής γραφή του 
Ιωαννίδη (ποιότητες που είναι ολοφάνερες, τόσο στην πεζογρα-
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φία του όσο και στην ποίηση και το θέατρο του), έχουν προσφέ
ρει στην κυπριακή λογοτεχνία, μεταξύ άλλων, κι ένα εξαιρετικό 
μονόπρακτο σε 2 εικόνες, αφιερωμένο στα δραματικά, και ενίο
τε τραγικά, βιώματα του αγώνα κατά των Άγγλων. Το έργο αυ
τό είναι ο Γκρέγκορυ. 
Ο νεαρός Άγγλος Γκρέγκορυ βρίσκεται για πολλούς μήνες στα 
χέρια μιας ομάδας αγωνιστών, που τον κρατούν ως όμηρο στο 
κρησφύγετο τους. Είναι ένας αιχμάλωτος που μέλλει να εκτελε
σθεί μόλις κάποιος Κύπριος αγωνιστής θα οδηγηθεί στην αγχό
νη. Εκείνο που οι Κύπριοι πατριώτες του έργου δεν μπορούν να 
προβλέψουν στην αρχή αυτής της αιχμαλωσίας ήταν δύο πολύ 
σημαντικά στοιχεία. Πρώτον: ότι ο Γκρέγκορυ ήταν ιδεολογικά 
με το μέρος των Κυπρίων, και όχι των ιμπεριαλιστών συμπα
τριωτών του. Και δεύτερον: ότι κάθε μορφή συμβίωσης, όσο 
αναγκαστική και συμβατική κι αν είναι, γεννά δεσμούς, δημι
ουργεί συναισθηματικά δικαιώματα και ηθικές υποχρεώσεις, και 
ότι, σε τελευταία ανάλυση, η συμβίωση γίνεται συνύπαρξη. Τό
τε, ο αντίπαλος παύει να είναι απλώς ένας τυχών Άγγλος, και 
γίνεται ένας συγκεκριμένος άνθρωπος, με ορισμένες ικανότητες, 
αισθήματα, παρελθόν και σχέδια για το μέλλον. Αυτό έχει συμ
βεί και με τον υποτιθέμενο τυπικό εχθρό, τον Γκρέγκορυ. Έτσι, 
όταν έρχεται η στιγμή να τον σκοτώσουν, κανένας από την ομά
δα των ανταρτών δε θέλει να αναλάβει αυτό το σκληρό καθήκον, 
το οποίο είναι απάνθρωπο,τόσο για το θύμα όσο και για το θύ
τη. Την αναπόφευκτη λύση θα τη δώσει ο ομαδάρχης, χρησιμο
ποιώντας το πιστόλι του με το σιγαστήρα. Ο Γιούλης, ο λιγομί-
λητος αντάρτης που είχε ιδιαίτερη φιλία με τον Γκρέγκορυ, βγαί
νει εξουθενωμένος από το κρησφύγετο για να πάει να θάψει εκεί
νον, του οποίου το μόνο έγκλημα ήταν πως είχε γεννηθεί Άγγλος. 
Βρίσκω αυτόν το δραματικό μύθο του Ιωαννίδη συγκλονιστικό. 
Η εξέγερση ενάντια στον κατακτητή είναι πάντοτε μια δίκαιη 
υπόθεση. Αλλά ο πόλεμος είναι αναγκαστικά κάτι σαρωτικό 
που, μοιραία, συμπαρασύρει στο διάβα του και αθώους. Ο αγω
νιστής που διαθέτει μια απροϋπόθετη φιλολατρία και συνάμα 
μια άγρυπνη ηθική συνείδηση δεν μπορεί να αποφύγει τα τραγι
κά διλήμματα. 
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2) Ειρένα Ιωαννίδου - Αδαμίδου: Η Ειρένα Ιωαννίδου - Αδαμί-
δου έχει προσφέρει πολλά στο κυπριακό θέατρο, όχι επειδή έχει 
γράψει πολλά έργα (πράγμα που ισχύει επίσης), αλλά επειδή 
κατέχει στέρεα την τέχνη της θεατρικής γραφής, ξέρει καλά τι 
αντέχει η σκηνή και τι όχι, έχει εκταθεί σε μια ευρύτατη θεματο
λογία που αφορά το σύγχρονο άνθρωπο εν γένει, και διαθέτει 
μια ευρηματική καλλιτεχνική φαντασία, που είναι απαραίτητη 
για τη δημιουργία ακόμη και του πιο ισχυρού και ρεαλιστικού 
έργου τέχνης. Από τη δραματογραφία της, θα ξεχωρίσω το Μυ
στικό Αγώνα, έργο αφιερωμένο στην ιδεολογία της Ε.Ο.Κ.Α. 0 
μύθος του έργου είναι όχι μόνο ιδιότυπος, αλλά και λεπτοδου
λεμένος. Η Ειρένα Ιωαννίδου αποφεύγει συστηματικά τις ψυχι
κές απλουστεύσεις,τις χοντρές πατριωτικές πινελιές και τις κοι
νότοπες επαναλήψεις που κάνουν ακόμη και τα μεγαλειώδη 
συνθήματα και υψηλά αισθήματα να χάνουν τη δραματική έντα
ση τους. 
Η υπόθεση του έργου: Μέσα σε μια αστική κυπριακή οικογέ
νεια, το μεγάλο πρόβλημα φαίνεται να είναι ο pater familias^ou 
δίνει την εντύπωση σε δικούς και γείτονες ότι είναι αγγλόφιλος 
και προδότης. Τα δύο παιδιά του, μέλη της Ε.Ο.Κ.Α., τον περι
φρονούν και του φέρονται σκληρά. Η γυναίκα του είναι οργι
σμένη μαζί του, επειδή την παραμελεί, επιστρέφοντας κάθε βρά
δυ πολύ αργά στο σπίτι τους και προφασιζόμενος πολλή νυχτε
ρινή δουλειά στο αγγλικό πόστο του στο λιμάνι. Αλλά στην 
πραγματικότητα, ο πατέρας είναι μυστικό μέλος της Οργάνω
σης, η οποία ακριβώς του έχει αναθέσει τον άχαρο και επονείδι-
στο ρόλο του ανθρώπου των Άγγλων, προκειμένου να παίρνει 
τις αναγκαίες πληροφορίες για τα φορτία που καταφθάνουν στο 
λιμάνι. Βαθμιαία, τα παιδιά του αντιλαμβάνονται πως ο πατέ
ρας τους είναι συναγωνιστής τους, πως ζούσε τόσον καιρό ένα 
μαρτύριο, και λυπούνται για το ηθικό μαρτύριο που του επέ
βαλλαν κι εκείνα εν αγνοία τους. 

3) Ρήνα Κατσελλή: Από την εκλεκτή αυτή λογοτέχνιδα της Κερή-
νειας, έχουμε δύο καλομαστορεμένα δράματα με τους τίτλους 0 
ξάδερφος και Ο ανάξιος. Θα σας θυμίσω τους αντίστοιχους δρα
ματικούς μύθους. 
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Ο ξάδερφος: Η Μαρία, δεκαοκτάχρονη μαθήτρια και κόρη χωρι
κού, πείθει τους γονείς της να κρύψουν στο σπίτι τους ένα μέλος 
της Ε.O.K.Α.,το οποίο θα αποκαλείται στο εξής,για λύγους ευ
νόητους, «ξάδερφος». Όλη η οικογένεια μπαίνει σ' αυτό το επι
κίνδυνο παιγνίδι, και κατασκευάζει ακόμη κι ένα κρησφύγετο 
στο σταύλο. Τα δυο αδελφάκια της Μαρίας, με ασυνήθιστη για 
την ηλικία τους ωριμότητα, κρατούν καλά το μυστικό. Κάποια 
μέρα, οι Άγγλοι εισβάλλουν στο σπίτι, το ρημάζουν κάνοντας τη 
γνωστή έρευνα, αλλά ευτυχώς ο «ξάδερφος» έχει προλάβει να 
το σκάσει. Αίγο αργότερα, σε μέρα εθνικής γιορτής και παρέλα
σης, ο μικρούλης Δημητράκης σκοτώνεται από αγγλική σφαίρα, 
ενώ, μαζί με την τελευταία του πνοή, πετιέται έξω απ' το σακά
κι του το πουλί που σκόπευε να ελευθερώσει. Η αδελφή του 
Μαρία βρίσκεται ήδη στη φυλακή, και τον «ξάδερφο» τον έχουν 
συλλάβει. Στο μεταξύ, ο έφηβος αδελφύς της Μαρίας, ο Θάσος, 
μπαίνει στην Οργάνωση. Και η ιστορία επαναλαμβάνεται, παρά 
την αγωνία του πατέρα για την τύχη των παιδιών του. 0 Θάσος 
φέρνει έναν καινούργιο δήθεν ξάδερφο στο σπίτι. Οι πολύπαθοι 
γονείς καλοδέχονται και πάλι τον άγνωστο αγωνιστή στο σπίτι 
τους, όπου τον κρύβουν πρόθυμα. 
Ο ανάξιος: 0 νωθρός Φίλιππας, ο επιλεγόμενος και «ανάξιος», 
είναι γιος παπά, και αγαπάει τη γειτόνισσα του και αγωνίστρια 
Ελένη, από την οποία και ανταγαπάται. Ο καφετζής του χωριού 
πείθει τον παπά, το γιό του Ναθαναήλ - δάσκαλο - και την κό
ρη του Μαρία να προσχωρήσουν στην Οργάνωση. Τελικά, παρά 
την κακή του φήμη, ο Φίλιππας αποφασίζει να υπηρετήσει κι αυ
τός στην Οργάνωση. Όταν ο αδελφός του ο Ναθαναήλ ανατινά
ζει το αστυνομικό τμήμα και συλλαμβάνεται, κι εκείνος με τη 
σειρά του ανατινάζει το γεφύρι και παίρνει τα βουνά για να μην 
τον πιάσουν οι Άγγλοι. 0 Φίλιππας φεύγει με τις ευχές όλων και 
με τις ευλογίες του πατέρα του, που παύει πλέον να τον θεωρεί 
«ανάξιο». 

4) Ανδρέας Κουκίδης: Το ανέκδοτο μονόπρακτο του Κουκίδη, με 
τον τίτλο Το τελευταίο φεγγάρι, περιγράφει το τελευταίο διήμε
ρο τριών αγωνιστών, πριν να οδηγηθούν στην αγχόνη. 0 Μιχαήλ 
Κουτσόφτας, ο Ανδρέας Παναγίδης και ο Στέλιος Μαυρομμά-
της, στο κελί τους, θυμούνται, νοσταλγούν, ονειροπολούν, γίνο-
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νται ποιητικοί. «Θα 'θελα να 'βλεπα απόψε το φεγγάρι ν' ανοί
γει το ξωπόρτι του σπιτιού μου. Ν α σεργιανίζει στην αυλή. Να 
αναδεύει το βασιλικό, το δυόσμο και το γιασεμί. Ν α κουβεντιά
ζει με τα περιστέρια. Ν α νανουρίζει τους τρεις αγγέλους. Να 
παρηγορεί τη μάνα τους και τη δική μου, που θρηνούν». 0 απο
χαιρετισμός με τους δικούς τους, από τους οποίους τους χωρίζει 
το πυκνό μεταλλικό πλέγμα του μικρού παραθύρου, η επίσκεψη 
του ιερέα, η εξομολόγηση, η θεία μετάληψη, η μοναχική πορεία 
τους προς την αγχόνη, δεν διακόπτονται από καμία κρίση φό
βου, από κανένα δίλημμα ανάμεσα στη ζωή και το θάνατο. 

5) Σοφοκλής Κωνσταντίνου: Η Ώρα λευτεριάς του Σοφοκλή Κων
σταντίνου είναι μια σύνοψη των δύσκολων στιγμών που πέρα
σαν οι πιο γνωστοί ήρωες του Αγώνα, πριν να περάσουν στην 
αθανασία. Περιγράφονται οι τελευταίες ώρες του Κυριάκου Μά-
τση, μνημονεύεται η εκτέλεση του Μάρκου Δράκου και ο θάνα
τος του Στυλιανού Λένα. Ωστόσο, το κύριο θεματικό βάρος πέ
φτει στην πυρπόληση του Γρηγόρη Αυξεντίου (κοντά στη Μονή 
Μαχαιρά) και στον απαγχονισμό του Ευαγόρα Παλληκαρίδη. 

6) Μιχαλάκης Μαραθεύτης: 0 Μιχαλάκης Μαραθεύτης μάς έχει 
δώσει δύο θεατρικά έργα αφιερωμένα στον Αγώνα. Το ένα, με 
τον τίτλο Σκίρτημα ελευθερίας, αποτελεί το πρώτο κείμενο μιας 
τριλογίας που τιτλοφορείται Οικογένεια Νόντα και επιχειρεί μια 
διαδρομή του κυπριακού ήθους από την εποχή της Ε Ο Κ Α μέχρι 
το καλοκαίρι του 1974. Στο Σκίρτημα ελευθερίας, δύο αδέλφια, 
ένα αγόρι κι ένα κορίτσι στην εφηβεία τους, γίνονται αιτία να 
κινδυνέψει ο μικροαστός πατέρας τους να χάσει τη θέση του στο 
δημόσιο, επειδή οι Άγγλοι πληροφορήθηκαν πως είναι και τα 
δύο αγωνιστές της ΕΟΚΑ. 0 συντηρητικός και αυτοσυντηρητι-
κός πατέρας αιφνιδιάζεται, όταν μαθαίνει πως τα παιδιά του 
τού έκρυβαν την αγωνιστική τους δράση, αλλά σύντομα συνει
δητοποιεί πως πρέπει να είναι περήφανος γι' αυτά. Τα παιδιά 
καταζητούνται από την αγγλική αστυνομία, ο νεαρός προλαβαί
νει να φύγει έγκαιρα απ' το σπίτι του, ενώ η αδελφή του συλ
λαμβάνεται για ανάκριση. Οι γονείς τους απομένουν μόνοι, ελ
πίζοντας πως κάποια μέρα θα ξαναβρεθούν όλοι μαζί. 
Το άλλο έργο, γραμμένο 15 χρόνια αργότερα, είναι ένα τρίπρα-
κτο που ονομάζεται Τη λευτεριά ως τα ύψη. Μετά από επίμονη 
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παράκληση της εγγονής του, ένας ηλικιωμένος άντρας κάνει μια 
δραματική αναδρομή στα μαθητικά του χρόνια, όπου είχαν ανά
ψει οι πρώτες σπίθες της εξέγερσης κατά των Άγγλων. Συνεχίζει 
με την αφήγηση των περιπετειών του πάνω στο βουνό και στα 
κρησφύγετα, όταν πια ανδρώθηκε, και καταλήγει στις φοβερές 
αναμνήσεις του από τη φυλακή. Στον επίλογο του έργου, ο παπ
πούς μοιάζει να παραδίδει στην ανήλικη εγγονή του μια βαριά 
σκυτάλη: «Εσείς οι νέοι θα συνεχίσετε τώρα την ιστορία αυτού 
του τόπου. Και θα πετύχετε, αν ξαναζήσετε το πνεύμα του '55 
χωρίς τους εγωισμούς που ακολούθησαν...». 

7) Φάνος Ναθαναήλ: 0 Ναθαναήλ χάρισε στη μνήμη του Αγώνα 
ένα πλήθος έργων, τα οποία είναι, στην πλειονότητα τους, ειδι
κά αφιερώματα σε γνωστούς αγωνιστές. Εκείνο που χαρακτηρί
ζει τα έργα του Ναθαναήλ είναι μια συγκινητική εμμονή στα 
εθνικά θέματα και ιδιαίτερα στην ευψυχία των ηρώων της 
Ε.Ο.Κ.Α. 
Α. Δίπρακτο έργο: Η πιο όμορφη μέρα 
Β. Μονόπρακτα: 0 αετός της Βάβλας (για το Μιχαλάκη Παρίδη) 

Οι μελλοθάνατοι (για τους Ανδρέα Δημητρίου και 
Μιχαλάκη Καραολή) 
Η κυρά Ρήνη (για τον Παντελή Κατελάρη) 
0 Μιλτιάδης της Κύπρου (για τον Κυριάκο Μά-
τση) 
Το τίμημα της λευτεριάς (για το Γρηγόρη Αυξεντί
ου) 
0 γαμπρός της λευτεριάς (για το Σάββα Ροτσίδη) 
Ο τραγουδιστής της λευτεριάς (για τον Ευαγόρα 
Παλληκαρίδη) 

Γ. Ορατόριο: Φυλακισμένα μνήματα 
Δ. Θεατρικές εικόνες: Ο όρκος (για τον Πετράκη Κυπριανού) 

Μάρτυρες της αγχόνης (για τους Καραολή και Δη
μητρίου) 
Χίλιες φορές χαλάλι (για τον Παντελή Κατελάρη) 
Γράμμα από το κρησφύγετο 
Η ενέδρα 
Στις φυλακές του Περθ (Γλασκώβη) 
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8) Μίκης Νικήτας: Το μονόπρακτο με τον τίτλο Η τελευταία νύχτα 
περιγράφει τη νύχτα της εκτέλεσης του Ευαγόρα Παλληκαρίδη, 
φιλτράροντας την μέσα από τις ψυχικές και ηθικές φορτίσεις 
τριών συγκαταδίκων του γνωστού ήρωα. Ωστόσο, το έργο του 
Η Κάθαρση είναι πιο ενδιαφέρον ως δραματικός μύθος, διότι εί
ναι περισσότερο πρισματικό και διότι εμπεριέχει ένα γνήσιο 
τραγικό ελατήριο. 0 νεαρός Σαββής, μετά από φρικτά βασανι
στήρια που υπέστη από τους Άγγλους, προδίδει άθελα του το 
συναγωνιστή του, το Μιχαλάκη, φανερώνοντας κάποιο λημέρι 
της Ε.Ο.Κ.Α. Ωστόσο, ήταν βέβαιος πως το κρησφύγετο αυτό 
ήταν εγκαταλελειμμένο και πως έτσι δε θα κινδύνευε κανένας μ' 
αυτή την ομολογία. Ολόκληρο το χωριό του, προεξαρχούσης της 
μητέρας του, τον θεωρεί προδότη. Μόνον ο πατέρας του και η 
πρώην μνηστή του πιστεύουν ακόμη στην τιμιότητα του. 0 
Σαββής, παρά τις κατάρες που τον περιμένουν, επιστρέφει στον 
τόπο του, απολογείται και ζητάει ο ίδιος την έσχατη ποινή για 
τον εαυτό του. Το δικαστήριο των αγωνιστών του βουνού διχά
ζεται, καθώς ο Σαββής είναι προδότης de facto, αλλά όχι από 
πρόθεση. Την πρακτική δυσχέρεια της ισοψηφίας έρχεται να 
απαλείψει ο ίδιος ο αδελφός του Σαββή, ο Κωστής, με την κατα
δικαστική του ψήφο. 0 Σαββής εκτελείται. Σαράντα μέρες μετά 
την εκτέλεση του, ο Κωστής, μολονότι βαθιά ερωτευμένος με την 
αλλοτινή μνηστή του αδελφού του (η οποία επίσης τον αγαπού
σε από μικρή), δεν αντέχει τις τύψεις του. Φεύγει, ως εθελοντής, 
για μια άκρως επικίνδυνη αποστολή που του αναθέτει ο Διγε
νής. Οι γονείς του και η αγαπημένη του αρχίζουν να ξαναζούν 
μέσα στην αγωνία, ελπίζοντας πως θα τον ξαναδούν κάποτε ζω
ντανό . 

9) Γιάννης Σταυρινός - Οικονομίδης: Το έργο που τιτλοφορείται 
Η φωνή της ΕΟΚΑ τοποθετείται μέσα σε μια κοινωνική, θα λέ
γαμε, ατμόσφαιρα, όπου η τύχη παίζει με τις ανθρώπινες καρ
διές δύσκολα παιγνίδια. 0 Πέτρος, μυστικό μέλος της Ε.Ο.Κ.Α., 
είναι μνηστευμένος με την Έλεν, κόρη του Άγγλου αστυνόμου 
Μόρκαν. Η κυρία Μόρκαν, με τη γυναικεία της διαίσθηση, υπο
πτεύεται το μέλλοντα γαμπρό της, και η Έλεν, παρά την αγάπη 
της για τον Πέτρο, φοβάται μήπως η υπόνοια της μητέρας της 
πως ο Πέτρος είναι αγωνιστής, βγει αληθινή. Πράγματι, όταν 
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( συλλαμβάνεται κάποιος συγχωριανός του νεαρού και εγκλείεται 
στο κελί του Μόρκαν, ο «Πήτερ» στέλνει συναγωνιστές του που 
τον ελευθερώνουν, δένοντας τους δύο μπράβους του αστυνόμου, 
που είναι ένας Τούρκος κι ένας Ελληνοκύπριος χαφιές. Το έργο 
έχει σαφώς αισιόδοξο τόνο. 

10) Αλέξης Πάρνης: Το τρίπρακτο δράμα του Πάρνη με τον τίτλο 
Το νησί της Αφροδίτης έχει διαγράψει προ πολλού μια διεθνή 
σκηνική τροχιά, και αυτό όχι χωρίς λόγο. Ο συγγραφέας μπόρε
σε να τιθασσεύσει, προς όφελος της τέχνης, όλες εκείνες τις συ
γκινησιακές και ιδεολογικές συνιστώσες που συνθέτουν το 
στρατευμένο έργο εν γένει. Και όταν η δραματική ατμόσφαιρα 
μεταβάλλεται σε τραγική,τότε περισώζεται και η διαλεκτική δύ
ναμη του κειμένου. Ο Πάρνης φέρνει αντιμέτωπες δύο μάνες, 
μία Αγγλίδα και μία Κυπρία. Ο γιος της πρώτης, ένας άνθρωπος 
της θεωρίας και της επιστήμης, συλλαμβάνεται ως όμηρος από 
τους Κύπριους αγωνιστές, οι οποίοι τον χρησιμοποιούν για να 
επιτύχουν την απελευθέρωση ενός συντρύφου τους που προορί
ζεται για την αγχόνη. Η Ελληνίδα μάνα, που άλλοτε είχε μάταια 
εκλιπαρήσει την Αγγλίδα για τη σωτηρία του παιδιού της, επα
νέρχεται τώρα για να διαπραγματευθεί πλέον τη ζωτική αυτή 
υπόθεση επί ίσοις όροις με τη σκληρή κυρία Πάτερσον. Τώρα 
πια, τα παιδιά τους βρίσκονται στην ίδια μοίρα: ο θάνατος του 
ενός θα σημάνει και το θάνατο του άλλου. 
Ο Πάρνης επεξεργάζεται εξαιρετικά λεπτές ψυχικές και ηθικές 
καταστάσεις,τις οποίες βιώνουν τα περισσότερα από τα δραμα
τικά του πρόσωπα. Οι διαπλοκές των σχέσεων και τα διλήμματα 
που περιγράφονται εδώ εξαίρονται πολύ πιο πάνω από τα χο
ντροκομμένα κατασκευάσματα που συναντούμε τόσο συχνά στα 
«στρατευμένα» έργα. 
Γι' αυτό και η λύση του δράματος δεν είναι μια πολεμική ιαχή, 
ούτε ένα πατριωτικό εύπεπτο σύνθημα προς άμεση κατανάλω
ση. Η Αγγλίδα κυρία δεν κατορθώνει, παρά την πολιτική της δύ
ναμη , να σώσει τον Κύπριο αντάρτη. Αυτό σημαίνει πως πρέπει 
να αρχίσει να θρηνεί και το δικό της γιο, που θα οδηγηθεί στο 
θάνατο, αφού βρίσκεται στα χέρια των εχθρών της. Αλλά οι 
αγωνιστές, που κρατούν στα χέρια τους το νεαρό Άγγλο, περι-
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μένουν την ετυμηγορία της χαροκαμένης Κύπριας μάνας για να 
εφαρμόσουν τα αντίποινα για τον απαγχονισμό του γιου της. 
Εκείνη, όμως, με τη σοφία και την ανθρωπιά του απλού ανθρώ
που, αφήνει τον όμηρο να φύγει και να σωθεί. 

11) Αγγελική Σμυρλή: Το τρίπρακτο έργο με τον τίτλο Ο ήρωας 
ποιητής είναι ακόμη ένα δράμα αφιερωμένο στα δύο τελευταία 
χρόνια της βραχύτατης ζωής του Ευαγόρα Παλληκαρίδη. Το 
ερωτευμένο αγόρι, ο ευαίσθητος ποιητής, ο ιδεαλιστής έφηβος, 
ο γνήσιος αγωνιστής, εμφανίζεται τελικά σαν ένας γενναίος και 
ώριμος άντρας, που χάνει στην αγχόνη τη ζωή του, πριν ακόμη 
καταλάβει τι θα πει ζωή. 

12) Χρυσόθεμις Χατζηπαναγή: Το πατριωτικό δράμα της Χατζη-
παναγή φέρει τον τίτλο Το καλύτερο μάθημα, και εστιάζει τη θε
ματική του Αγώνα στη μαθητιώσα νεολαία. Μέσα στο σπίτι ενός 
καθηγητή, μετά το κλείσιμο των ελληνικών σχολείων από τους 
Άγγλους, η εκπαίδευση συνεχίζεται σε πείσμα των καιρών. Αλλά 
η «διδακτέα ύλη» δεν είναι πια απλώς αυτά που γράφουν τα 
βιβλία, αλλά κι εκείνα που συμβαίνουν μέσα στους δρόμους. Τα 
καθήκοντα των έφηβων μαθητών δεν είναι πια μόνον η μελέτη, 
αλλά και η εθνική δράση. Και τέλος, αποκαλύπτεται πως η δου
λειά του καθηγητή τους δεν ήταν μόνον η διδασκαλία, αλλά και 
η κατασκευή βομβών, δουλειά κατά την οποία μάλιστα εκείνος 
πληγώνεται από αβλεψία. 

13) Κύπρος Χρυσάνθης: Στον Κύπρο Χρυσάνθη οφείλουμε ένα πο
λύτιμο κεφάλαιο της κυπριακής δραματογραφίας, το οποίο 
εκτείνεται σε μια πλούσια γκάμα θεμάτων του ελληνισμού. Από 
τα έργα με μυθολογικό περιεχόμενο (όπως η Ηλέκτρα) μέχρι τα 
ιστορικά δράματα της νεότερης Ελλάδας (όπως η Μάχη στους 
Μύλους), και από τα θρησκευτικά έργα της Ορθοδοξίας μέχρι τα 
δράματα που ασχολούνται με τη σύγχρονη κυπριακή ιστορία, ο 
Χρυσάνθης δεν παύει να καλλιεργεί την ανθρωπιστική του 
γλώσσα και να αποφεύγει κάθε ιδεολογική αμετροέπεια και 
αφελή δραματική υπερβολή. 
Σε ό,τι αφορά τον αγώνα της ΕΟΚΑ, θα μνημονεύσω το μονό
πρακτο του με τον τίτλο Η μεγάλη σύμπτωση. Εδώ, δεν πρόκει
ται ακριβώς για ένα αγωνιστικό, συνθηματολογικό και πατριω-
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τικό κείμενο, αλλά για μια έμμεση νύξη για εθνική ενότητα, νύ
ξη σοφή που δε στερείται και κάποιου χιούμορ. Ο νεαρός αγω
νιστής Φρίξος, καταδιωκόμενος από τους Άγγλους μια βραδιά, 
αναζητάει καταφύγιο στο εγγύτερο σπίτι που θα μπορούσε να 
τον σώσει. Κατά σύμπτωση, αυτό το σπίτι ανήκει σε θείο του 
μεν, αλλά εχθρό της δικής του οικογένειας. Όταν ο Άγγλος 
αξιωματικός εισβάλλει στο σπίτι για έρευνα,η νεαρή Αευκή συ
στήνει τον εξάδελφο της ως μνηστήρα της. Παραδόξως, ο πει
σματάρης πατέρας της μπαίνει γρήγορα και πρόθυμα στο παι
γνίδι. Όταν πλέον ο κίνδυνος έχει περάσει, μετά από πολλές 
υπαναχωρήσεις και δισταγμούς, ο πατέρας της Λευκής κι ο πα
τέρας του Φρίξου, «άσπονδοι» μέχρι τότε συγγενείς, αντιλαμ
βάνονται πως οι δύσκολες ώρες που περνάει η πατρίδα τους δεν 
τους αφήνει περιθώρια για προσωπικές έχθρες. Και οι δύο νέοι 
αρραβωνιάζονται στ' αλήθεια. 
Φυσικά, είναι εύκολο να διακρίνει κανείς τυπικές, ποιοτικές και 
υφολογικές διαφορές στα έργα των συγγραφέων που επιχείρησα 
να σκιαγραφήσω παραπάνω. Ωστόσο, εύκολα διαπιστώνει κα
νείς και την ύπαρξη κάποιων κοινών, αισθητικών και ιδεολογι
κών στοιχείων, τα οποία προσδίδουν σ' αυτή τη δραματουργία 
ένα ενιαίο στίγμα. Και με βάση αυτά τα κοινά στοιχεία, θα προ
σπαθήσω να συνοψίσω τους χαρακτήρες αυτής της ιδιότυπης 
δραματικής θεματογραφίας. 

Α. Από την ιδεολογική σκοπιά επιχειρούνται τα παρακάτω: 
1. 0 τονισμός του αγωνιστικού πνεύματος και της τόλμης 

των μελών της Οργάνωσης. 
Είναι ολοφάνερο πως οι περισσότεροι συγγραφείς θεω
ρούν ότι η τέχνη διαδραματίζει ένα παιδευτικό, διδακτικό 
ρόλο στην κοινωνία, και ότι οφείλει να προτείνει ένα συ
γκεκριμένο ήθος, καθώς και να συντηρεί τις μνήμες της 
ντόπιας Ιστορίας και του πνευματικού πολιτισμού. 

2. Η υπογράμμιση της απάνθρωπης συμπεριφοράς των Άγ
γλων κατακτητών. 

Η καταγγελία της βίας και των απάνθρωπων μεθόδων, 
που εφαρμόζει κάθε μισαλλόδοξη εξουσία για να κατα-



στείλει το δυναμισμό των μικρών κι αδύναμων λαών, κα
τατίθεται με περιγραφές της αγγλικής θηριωδίας πάνω 
στο νησί. Ο Κύπριος λογοτέχνης αυτό έζησε και είδε, κι 
αυτό ακριβώς εννοεί να περιγράψει, καταγγέλλοντας ονο
μαστικά τον αγγλικό ιμπεριαλισμό, χωρίς να επιχειρεί κα
μία αφαιρετική ή γενικευτική επεξεργασία του θέματος 
αυτού. 

3. Ο φωτισμός των αξιακών αντινομιών και των τραγικών 
στιγμών των μεγάλων αποφάσεων. 

Οι ήρωες του αγώνα είναι πλάσματα φωτεινά και ψυχω
μένα. Ωστόσο, ακόμη και οι ήρωες δεν παύουν να είναι 
άνθρωποι πεπερασμένοι, με σάρκα και οστά, που καλού
νται να κάνουν μια δύσκολη επιλογή ανάμεσα σε πνευμα
τικές αξίες που τους υπερβαίνουν. Πρέπει να ομολογήσω 
ότι, πολλές φορές, τα κύρια δραματικά πρόσωπα εμφανί
ζονται άκαμπτα τη στιγμή όπου επιλέγουν τον αγώνα για 
την ελευθερία. Άκαμπτα από απελπισία ή από άκρατο 
ιδεαλισμό; Μάλλον από υπέρμετρο ιδεαλισμό. Σ' αυτές 
τις περιπτώσεις, οι δισταγμοί ακυρώνονται πριν ακόμη 
διατυπωθούν, και ο πόθος για ελευθερία κατισχύει πα
ντός άλλου αγαθού. Εδώ, οφείλω να παρατηρήσω ότι μια 
τέτοια αδρομερής χαρτογράφηση του δραματικού προ
σώπου φέρνει συχνά το μέσο θεατή σε αμηχανία. Θα μπο
ρούσε, βέβαια, να αντιτείνει κανείς πως οι ήρωες της 
Ε.Ο.Κ.Α. δεν ανήκαν στον ανθρώπινο μέσο όρο. Θα απα
ντούσα σ' αυτό ότι κανένας ήρωας δεν ήταν γεννημένος με 
την προίκα του ηρωισμού, και πως κάθε άνθρωπος θα 
μπορούσε να είναι «δυνάμει» ένας ήρωας. 

Διακρίνονται, όμως, και μερικά έργα, στα οποία ο ήρωας 
αντιμετωπίζει ένα τραγικό δίλημμα, ζει μια υπαρξιακή εκ
κρεμότητα ή καταβροχθίζεται προσωρινά από το φόβο. Κι 
αυτά τα κείμενα είναι πολύ πιο πειστικά και συγκινητικά, 
καθώς σμιλεύουν τον άνθρωπο του αγώνα τριδιάστατα, 
θα λέγαμε, με όλες τις ανθρώπινες πτυχές του, κι όχι σαν 
υπεράνθρωπο ή απόλυτο αρνητή της ζωής. 

51 

4. Η διατήρηση και ανανέωση μιας μνήμης που πρέπει να 
παραμείνει ζωντανή στις μέλλουσες γενιές. 
Η πλειονότητα των δραματογράφων του Αγώνα δεν απο
σκοπούν στο να μεταγράψουν απλώς κάποιες ένδοξες 
στιγμές της κυπριακής ιστορίας για το θέατρο. Δεν κά
νουν απλώς ιστορικό δράμα ή πολιτικό δράμα. Κάνουν 
στρατευμένο θέατρο, πράγμα που σημαίνει όχι απλώς έκ
θεση γεγονότων, αλλά και αξιολόγηση του παρελθόντος 
εν ονόματι του μέλλοντος. Η συνέχεια ενός λαού εξασφα
λίζεται με τη συλλογική μνήμη, κι αυτή είναι που πρέπει 
να διατηρηθεί. 

Β. Κι ερχόμαστε τώρα στη δραματική αισθητική. Από αισθητική 
άποψη, διακρίνονται εύκολα τα παρακάτω κοινά στοιχεία: 
I . Δραματικό σύμπαν: η Κύπρος, πάντα. 
2. Σκηνικό σύμπαν: ένα κρησφύγετο, το σπίτι ενός αγωνιστή 

ή η φυλακή - σχεδόν πάντα. 
3. Γλώσσα: δημοτική ή ιδιωματική (κυπριακή διάλεκτος) 

Η γλώσσα των έργων αυτών είναι πάντοτε απλή, απαλ
λαγμένη από σχήματα λόγου και λογοτεχνικά περίτεχνα 
κοσμήματα,χωρίς δυσνόητους υπαινιγμούς, μακροσκελείς 
μονολόγους, θεωρητικές φλυαρίες και «επεισοδιώδεις μύ
θους», όπως θα 'λεγε κι ο Αριστοτέλης. 0 λόγος είναι 
άμεσος και χωρίς περιφράσεις, καίριος και συνοπτικός, 
ακόμη και στα αφηγηματικά του τμήματα. 

4. Ύφος: Εκεί όπου το δραματικό και το παθητικό στοι
χείο κυριαρχεί, διακρίνουμε ένα λυρισμό λιτό, δωρικό, ο 
οποίος φέρνει στην επιφάνεια στοιχειακά και συμπα
ντικά αισθήματα, που δεν επιδέχονται ανάλυση. Ωστόσο, 
οφείλω να επισημάνω ότι, πολύ συχνά, το ύφος είναι 
υπερβολικά διδακτικό και αποδεικτικό, πλαισιούμενο 
από συχνές και απλές συνθηματολογίες, που προκαλούν 
μεν ανθρώπινη συγκίνηση, αλλά όχι και καλλιτεχνική συ
γκίνηση και μερικές φορές βλάπτουν το κείμενο από άπο
ψη λογοτεχνική. 



5. Τεχνοτροπία: ρεαλιστική 
Ο δραματικός μύθος εκτίθεται πάντοτε σε μια ρεαλιστική 
ατμόσφαιρα. Δεν επιτρέπεται ποτέ σε συμβολιστική αλ
ληγορία, δε μεταμφιέζεται σε φιλοσοφικό θέατρο, δεν 
ερωτοτροπεί με ρομαντικά όψη. Οι ήρωες, ακόμη κι όταν 
τραγουδούν ή κάνουν ποίηση, ακόμη κι αν γράφουν γράμ
μα στην αγαπημένη τους, ακόμη κι αν βλέπουν την ελευ
θερία σαν πολυαγαπημένη γυναίκα ή αναπολούν παλιές, 
όμορφες στιγμές, ακόμη κι αν ονειρεύονται, δεν παύουν 
να πατούν στέρεα στην πραγματικότητα του Αγώνα, που 
είναι η μόνη αισθητή πραγματικότητα και για το θεατή. 

Έτσι ο λυρισμός δε γίνεται μελοδραματισμός, η νοσταλ
γία δε γίνεται παραίσθηση σε ρόδινα χρώματα, το όνειρο 
δε γίνεται παραμυθόδραμα μέσα στο δράμα. Και η δράση 
δε γίνεται μύχιος στοχασμός, αλλά ρητή δήλωση και προ
σωπική ευθύνη. 
Αν μου λέγατε να χαρακτηρίσω μ' ένα γενικό τρόπο το 
θέατρο του κυπριακού αγώνα, θα έλεγα ανεπιφύλακτα 
πως είναι περισσύτερο ένα θέατρο δράσης και λιγότερο 
ιδεολογικού προβληματισμού. Αλλά αυτό είναι ευνόητο: 
η ηρωική εποχή που περιγράφεται σ' αυτό το θέατρο 
γεννήθηκε από ανθρώπους που δεν προβληματίστηκαν 
για το πόσο πρέπει να αγαπούν τον τόπο τους. Απλά, 
τον αγάπησαν μέχρι θανάτου. 

ΧΑΡΑ ΜΠΑΚΟΝΙΚΟΛΑ 
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ΘΈΜΙΔΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ 
Η ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ 1955-1959 

0 αείμνηστος Νίκος Σπανός, έγραφε τα εξής σε σύντομη επισκό-
πηση της ιστορίας της κυπριακής λογοτεχνίας που δημοσιεύεται στον 
πρώτο τόμο της σειράς «Κύπριοι συγγραφείς. Από την αρχαιότητα 
μέχρι σήμερα» (Εκδόσεις Χρ. Ανδρέου): 

«Μια νέα γενιά ανδρώνεται στα χρόνια του Β' Παγκοσμίου 
Πολέμου και μέσα στους αγώνες της Κύπρου για ελευθερία. Όλοι 
αυτοί οι λογοτέχνες παρουσιάζονται με σημαντικό έργο γύρω στο 
i960 ή κάπως αργότερα και μπορούν να ονομαστούν γενιά του i960. 
Βρίσκουμε σε όλους ισχυρό δεσμό προς τη ζωή και την παράδοση της 
Κύπρου, γιατί τα χρόνια που έζησαν ήταν τόσο συγκλονιστικά για 
τον τόπο, που δεν μπορούσαν παρά να μεταπλάσουν αυτές τις καυ
τές εμπειρίες τους σε λογοτεχνικά έργα». 

Τα λογοτεχνικά έργα του Αγώνα του 1955-59, είτε προερχόμενα 
από τις εμπειρίες των δημιουργών τους είτε από το ίδιο το πνεύμα 
του ανεπανάληπτου Αγώνα κάλυψαν την ποίηση, την πεζογραφία και 
το θέατρο. 

Αμέσως μετά την Ανεξαρτησία η λογοτεχνία του Αγώνα δέσποζε 
στις εκδόσεις. Βιβλία, περιοδικά, Τύπος, φιλοξενούσαν συστηματικά 
τα πρώτα κείμενα. Στα χρόνια που ακολούθησαν ο Αγώνας ήταν πά
ντα ο φάρος, το καταφύγιο, ο οδηγός, η ελπίδα σε κάθε δύσκολη 
στιγμή για τον Ελληνισμό της Κύπρου. 

Η ανταρσία των Τουρκοκυπρίων το 1963, οι ταραχές του 1967 
και -το αποκορύφωμα - η τουρκική εισβολή του 1974 έστρεψαν 
ξανά τη σκέψη στα χρόνια της ΕΟΚΑ,για να αντληθούν το σθένος, η 
καρτερία, η αγωνιστικότητα που χρειαζόταν η αιμάσσουσα Κύπρος. 
Έτσι είχαμε πάλι μια έξαρση στη δημιουργία λογοτεχνικών έργων 
για το 1955-1959. Η χρονική απόσταση έδωσε την ευκαιρία στους 
συγγραφείς να εκφραστούν με άλλους τρόπους και με διαφορετικές 
προσεγγίσεις. Πάντα όμως με το σεβασμό και το δέος που γεννά 
ένας μεγάλος Αγώνας, που σφράγισε καταλυτικά τη σύγχρονη ιστο
ρία της Κύπρου. 

Σημαντική θέση στην λογοτεχνία του Αγώνα κατέχει η πεζο
γραφία. Όπως συμβαίνει πάντα, τα περισσότερα έργα ήταν ποιητι-
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κά. Η πεζογραφία έχει να παρουσιάσει λιγότερα έργα. Ποιοτικά 
όμως δεν έχει να ζηλέψει τίποτε από την ποίηση. Βέβαια, σύμφωνα 
με τις ικανότητες του κάθε δημιουργού. 

Το Συμβούλιο Ιστορικής Μνήμης Αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959 στον 
πρόλογο του τόμου «Ανθολόγιο κειμένων για τον Αγώνα της ΕΟΚΑ 
1955-1959» (των Μιχαλάκη Μαραθεύτη και Ρούλας Ιωαννίδου -
Σταύρου) σημειώνει: 

«Οπως είναι φυσικό, η λογοτεχνική δημιουργία των συγγραφέων 
που ασχολήθηκαν με τον αγώνα της ΕΟΚΑ παρουσιάζει μεγάλη ποι
κιλία, τόσο ως προς την ποιότητα όσο και ως προς την ποσότητα των 
έργων που έγραφε ο καθένας. Μερικοί συγγραφείς ασχολήθηκαν 
σχεδόν αποκλειστικά με τον Αγώνα, ενώ άλλοι έγραψαν μόνο σπορα
δικά. Μεγάλες διακυμάνσεις παρατηρούνται επίσης και ως προς τη 
λογοτεχνική αξία των κειμένων. Οι διαφορές αυτές ήταν βασικά κρι
τήρια που λήφθηκαν υπόψη κατά την ανθολόγηση. Δεν ήταν όμως και 
τα μοναδικά επειδή βασικός στόχος των ανθολόγων^ δεν ήταν μόνο η 
λογοτεχνική αξία των έργων, αλλά και ο τρόπος που παρουσιάζουν 
τα γεγονότα και προβάλλουν το όλο πνεύμα του Αγώνα του '55. Με
ρικά έργα, έστω και αν λογοτεχνικά είναι αξιόλογα, παρουσιάζουν 
τον Αγώνα κατά τρόπο που πολύ απέχει από την ιστορική πραγματι
κότητα». 

Προεξάρχουσα θέση ανάμεσα στους πεζογράφους του Αγώνα 
κατέχουν αγωνιστές της ΕΟΚΑ. Μερικά από τα πιο λαμπρά ονόμα
τα της σύγχρονης λογοτεχνίας οι στυλοβάτες της γενιάς του '60, κα
θώς και άλλοι συγγραφείς ήταν μέλη της ΕΟΚΑ. Έθεσαν και το σώ
μα και το πνεύμα στην υπηρεσία της πατρίδας. 

Σημειώνουμε ονόματα με αλφαβητική σειρά: Κλαίρη Αγγελίδου, 
Μαρούλα Βιολάρη - Ιακωβίδου, Κωνσταντίνος Καραγιάννης, Χρι-
στάκης Καραγιώργης, Ρήνα Κατσελλή, Νίκος Κρανιδιώτης, Σοφο
κλής Λαζάρου,Βίας Λειβαδάς,Ρένος Λυσιώτης,Μιχαλάκης I . Μαρα-
θεύτης, Μιχαήλ Μιχαηλίδης, Κώστας Μόντης, Ήβη Ο. Νησιώτου, Πο-

1. Ανθολόγοι και Επιμελητές: Μιχαλάκης I. Μαραθεύτης και Ρούλα Ιωαννίδου -
Σταύρου 
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λύβιος Νικολάου (Ζ.Σ.Ρω), Γιάννης Σταυρινός - Οικονομίδης, Νίκος 
Παναγιώτου, Σπύρος Παπαγεωργίου, Γιάννης Παπαδόπουλος, Χρι-
στόδουλος Παπαχρυσοστόμου, Αγγελική Σμυρλή, Γιάννης Σπανός, 
Πέτρος Στυλιανού, Γεώργιος Χατζηκωστής, Νικόλας Χατζηκωστής, 
Κύπρος Χρυσάνθης. 

Στα ονόματα αυτά δεν περιλαμβάνονται μέλη της Ε Ο Κ Α που 
ασχολήθηκαν με τη μελέτη, το δοκίμιο, το άρθρο, την απομνημονευ-
ματογραφία,τα κείμενα ομιλιών. Οφείλουμε πάντως να αναφέρουμε 
ότι σε πολλές περιπτώσεις η καταγραφή εμπειριών ή αναμνήσεων γί
νεται θαυμάσιο λογοτεχνικό έργο. 

Δεσπόζουσα θέση στην πεζογραφία του Αγώνα του 1955-1959 
κατέχει το διήγημα. Το μυθιστόρημα, ως πιο σύνθετο είδος και έχο
ντας βασικό συστατικό το μύθο δεν καλλιεργήθηκε σε μεγάλη έκτα
ση. Έχουμε, όμως, αξιόλογα δείγματα, που πλήθυναν με την πάροδο 
του χρόνου. Εξάλλου, το διήγημα μπορούσε να δημοσιευθεί στον 
ημερήσιο και στον περιοδικό Τύπο. Η έκδοση του μυθιστορήματος 
παρουσίαζε και παρουσιάζει δυσχέρειες και συνεπάγεται μεγάλο οι
κονομικό κόστος. Αξιοπρόσεκτες, τέλος, είναι και οι νουβέλες για 
τον Αγώνα. 

Ένα μεγάλο μέρος της πεζογραφίας - και πολύ σημαντικό πι
στεύω - στεγάζεται κάτω από το σεμνό τίτλο «Πεζογραφήματα». 
Πρόκειται για έργα που δεν είναι εύκολο να τα κατατάξει κανείς στα 
τρία είδη της πεζογραφίας που αναφέρθηκαν. Κυριαρχούν σ' αυτά οι 
προσωπικές εμπειρίες και οι αναμνήσεις. Δεν είναι όμως στεγνή πε
ριγραφή ή απλή καταγραφή γεγονότων. Είναι κείμενα με πολλές λο
γοτεχνικές αρετές,γραμμένα από λαμπρά ονόματα του πνευματικού 
χώρου. Σ' αυτά θα γίνει ξεχωριστή αναφορά. 

Ακολουθούν αναφορές στα μυθιστορήματα, στις νουβέλες και 
στα διηγήματα. Τηρείται πάντα η αλφαβητική σειρά στα ονόματα 
των συγγραφέων. 

Ο Λεύκιος Ζαφειρίου εκδίδει το 1983 το μυθιστόρημα «Οι συμ
μορίτες», για το οποίο τιμάται με Κρατικό Λογοτεχνικό Βραβείο. 
Στις σελίδες του μικρού σε έκταση έργου υπάρχουν δυνατές σελίδες 
για τον Αγώνα, ιδωμένες μέσα από τα μάτια παιδιών. Το έργο δε 
γράφτηκε ειδικά για τον Αγώνα, αλλά υπάρχουν αρκετές αναφορές 
σ' αυτόν. 
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Ο Γιάννης Σταυρινός - Οικονομίδης, ο λαμπρός πεζογράφος 
προτίμησε να ζήσει με τους άλλους εγκλωβισμένους στο Ριζοκάρπα-
σο και αρνήθηκε να εγκαταλείψει τα πάτρια χώματα. Υπηρέτησε τον 
Αγώνα του 1955-1959 με το σώμα και με το πνεύμα. 

Το 1965 εκδόθηκε το μυθιστόρημα του «Αριθμός αντί άνθρω
πος», στο οποίο παρουσιάζεται με ενάργεια η πνευματική αντίσταση 
και το ελεύθερο φρόνημα του αγωνιζόμενου Ελληνισμού της Κύπρου 
έναντι του Άγγλου δυνάστη, που καταφεύγει στις συλλήψεις και φυ
λακίσεις. 

0 πρόωρα χαμένος Ρένος Πρέντζας εξέδωσε το 1997 το μυθι
στόρημα «0 Θοδωρής», που αναφέρεται στη συμβολή των παιδιών 
στον Αγώνα. Το έργο απευθύνεται στους μικρούς αναγνώστες. Προ
σφέρει, όμως, αισθητική απόλαυση και συγκινεί και τους ενήλικες. 
Γι' αυτό και το αναφέρω εδώ. 

Το έργο της λαμπρής συγγραφέως και αγωνίστριας Ρήνας Χα-
ραλαμπίδου - Κατσελλή «Τα τετράδια της αδελφής μου» έχει τιμη
θεί με Κρατικό Βραβείο Μυθιστορήματος. Είναι ένα από τα πιο 
ωραία έργα για τον Αγώνα. Συνδυάζονται έξοχα η ιστορική πραγμα
τικότητα και το λογοτεχνικό ένδυμα. 

Η Αγγελική Σμυρλή, αγωνίστρια της ΕΟΚΑ, υπηρετεί άξια το 
ιστορικό μυθιστόρημα. Έχει γράψει δυο από τα πιο ωραία μυθιστο
ρήματα για τον Αγώνα. Μυθιστορήματα στα οποία δεσπόζουν οι 
αναμνήσεις, ενώ ο μύθος τίθεται σε ήσσονα μοίρα. Το 1987 εκδόθηκε 
το μυθιστόρημα της «Τον καιρό του Αγώνα» και το 1997 το μυθιστό
ρημα «Γαλάτειας και Πυγμαλίωνος». 

Έξοχη πεζογράφος η Λίνα Σολομωνίδου έγραψε το μυθιστόρη
μα «Ενθάδε κείται», που τιμήθηκε με Κρατικό Βραβείο Μυθιστορή
ματος (1964). Οι εμπειρίες της ως ιατρού σε συνδυασμό με το δυνα
μισμό της γραφής της έδωσαν ένα θαυμάσιο έργο, στο οποίο παρου
σιάζεται σε όλο του το μεγαλείο το πνεύμα του Αγώνα. 

Οι αγώνες του Ελληνισμού της Κύπρου έχουν εμπνεύσει και με
γάλο μέρος της λογοτεχνικής δημιουργίας του εκλεκτού συγγραφέα 
Κώστα Σωκράτους. Σ' αυτό δεσπόζουν τα έργα για τον Αγώνα της 
ΕΟΚΑ. Ξεχωρίζει, ανάμεσα τους, το μυθιστόρημα «0 Ανταρτοπόλε
μος», που πρωτοεκδόθηκε το 1968 και είναι ένα από τα πιο σημαντι
κά έργα για τους αγώνες των ανταρτών στο βουνό. 
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Με τη νουβέλα δεν ασχολήθηκαν πολύ οι συγγραφείς έργων για 
τον Αγώνα. Έχουμε, όμως, αξιόλογα δείγματα. 

Ό,τι και να πει κανείς για την προσφορά του Κώστα Μόντη στα 
Γράμματα είναι λίγο. Υπηρέτησε και αυτός τον Αγώνα με το σώμα 
και το πνεύμα. Αριστουργηματική είναι η νουβέλα του «Κλειστές 
πόρτες» (1964). 

Το 1967 εκδόθηκε το βιβλίο του Ανδρέα Γεωργιάδη - Κυπρολέ-
οντος «Οι καμπάνες της αγάπης» με νουβέλες και διηγήματα. 

Δυο χρόνια αργότερα, το 1969, ο πολυμερής συγγραφέας και 
ερευνητής Άντρος Παυλίδης εκδίδει τη νουβέλα «Οι εχθροί», στην 
οποία δίνεται με συμβολικό τρόπο η θυσία του Γρηγόρη Αυξεντίου. 

Η Νίκη Λαδάκη - Φιλίππου, από τις πιο λυρικές φωνές της λο
γοτεχνίας, θα δώσει μέσα από τη νουβέλα «Τ' όνειρο» (1974) το με
γαλείο της θυσίας του Ευαγόρα Παλληκαρίδη. 

Πολυσχιδής συγγραφέας και λαμπρός αγωνιστής της ΕΟΚΑ ο Μι
χαλάκης I . Μαραθεύτης έχει γράψει αρκετά έργα για τον Αγώνα του 
1955-1959. Ανάμεσα τους και οι «Σκηνές από τη φυλακή», με νουβέ
λες και διηγήματα. 0 τίτλος είναι δηλωτικός του περιεχομένου. 

Τα διηγήματα για τον Αγώνα του 1955-1959 είναι και πολλά και 
αξιόλογα. Μέσα από αυτά δίνονται,τόσο περιγραφές και μαρτυρίες 
όσο και το πνεύμα του Αγώνα. 

Η λαμπρή πολυμερής συγγραφέας και αγωνίστρια της Ε Ο Κ Α 
Κλαίρη Αγγελίδου δεν έχει εκδώσει διηγήματα. Η αξιόλογη δημι
ουργία της στο χώρο του διηγήματος απαντάται στο περιοδικό «Τα 
Αεύκαρα». 

Το 1995 εκδόθηκε από τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργεί
ου Παιδείας και Πολιτισμού το βιβλίο «Αουκής Ακρίτας, Δεκατρία 
κείμενα», στο οποίο περιέχονται θαυμάσια διηγήματα του λαμπρού 
πολιτικού και συγγραφέα Λουκή Ακρίτα. 

Λίγο μετά την Ανεξαρτησία εκδόθηκε το βιβλίο του Νικόλαου 
Βασιλειάδη «Αργοναύτες» (Αθήνα, 1961) με λυρικά κείμενα 
εμπνευσμένα από τον Αγώνα. 

0 κορυφαίος πεζογράφος Πάνος Ιωαννίδης έχει συγκεντρώσει 
στο βιβλίο «Στην Κύπρο την αέρινη...» (Αθήνα, 1964) πολύ ωραία 
διηγήματα για τον Αγώνα. 
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Η εκλεκτή πεζογράφος θεατρική συγγραφέας και μεταφράστρια 
Ειρένα Ιωαννίδου - Αδαμίδου εξέδωσε το 1973 το βιβλίο «Μετα
πτώσεις», στο οποίο περιέχονται και έργα για τον Αγώνα. Ανάμεσα 
τους και το διήγημα «0 ήρωας», που θα γίνει αργότερα και θεατρικό 
έργο. 

Οι αγώνες και τα πάθη του Ελληνισμού της Κύπρου στάθηκαν 
πηγή έμπνευσης και για την εκλεκτή συγγραφέα και ερευνήτρια 
Ρούλα Ιωαννίδου - Σταύρου. Τα ωραία διηγήματα της «Το Μνη
μείο» και " S h o r t Stories"δημοσιεύονται στο περιοδικό «Πνευματική 
Κύπρος», ενώ η πολύ αξιόλογη συλλογή διηγημάτων της «Στα με
τόπισθεν» αναφέρεται στη συμβολή της μαθητιώσας νεολαίας της 
Κύπρου στον Αγώνα της ΕΟΚΑ. Το έργο αυτό έγινε τηλεταινία σε 
σενάριο της συγγραφέως, σκηνοθεσία Ανδρέα Κωνσταντινίδη και 
παραγωγή ΡΙΚ. 

Στο βιβλίο «Ταξίδια και διηγήματα» (1977) του Κωνσταντίνου 
Κακούλα περιέχονται και αξιόλογα κείμενα για το 1955-59. 

Τα διηγήματα της Άννας Καλογήρου - Παύλου από το βιβλίο 
της «Οικογενειακή υπόθεση» συγκινούν μικρούς και μεγάλους με τη 
γνησιότητα του συναισθήματος και τον πατριωτικό παλμό τους. 

Οι αναμνήσεις και η καλή λογοτεχνία συνδυάζονται αρμονικά 
στο βιβλίο του εκπαιδευτικού και αγωνιστή της ΕΟΚΑ Ιωάννη Κα-
ραγιάννη «Οταν οι μνήμες έρχονται» (1989). 

0 εκπαιδευτικός, Τμηματάρχης Προγραμμάτων Ραδιοφώνου στο 
ΡΙΚ και αγωνιστής της ΕΟΚΑ Χριστάκης Καραγιώργης έχει δώσει 
αξιόλογα δείγματα διηγηματογραφίας στον περιοδικό Τύπο. 

Θα ήταν παράλειψη να μην αναφερύταν η προσφορά της Ρήνας 
Χαραλαμπίδου - Κατσελλή και στο διήγημα. 

0 Ανδρέας Κουκκίδης είναι σήμερα ένας από τους πιο επιτυχη
μένους θεατρικούς μας συγγραφείς. Με το διήγημα ασχολείται λιγό
τερο. Έχει γράψει ένα ωραίο διήγημα για τον Αγώνα που δημοσιεύ
θηκε στον περιοδικό Τύπο. 

0 Ιάκωβος Κυθρεώτης διαπρέπει στο ιστορικό διήγημα, που 
απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες. Έχει γράψει πολύ ωραία διηγήματα 
εμπνευσμένα από τη μακραίωνη ιστορία της Κύπρου και τους εθνι-
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κούς της αγώνες. Διηγήματα του για τον Αγώνα περιέχονται στα βι
βλία «Οι αξερίζωτοι» (1964) και «Πικράχρόνια» (1986). 

0 Ανδρέας Γεωργιάδης - Κυπρολέων, από τους σκαπανείς της 
σύγχρονης πεζογραφίας έχει δώσει ωραία διηγήματα για τον Αγώνα 
στο βιβλίο «Οι καμπάνες της αγάπης» (1967). 

0 συγγραφέας και αγωνιστής Ρένος Λυσιώτης ήταν από τους 
πρώτους που έγραψαν διηγήματα και μάλιστα ενώ ο Αγώνας της 
ΕΟΚΑ συνεχιζόταν. Ήδη από το 1958 δημοσιεύει διηγήματα στον 
περιοδικό Τύπο. 

Στον ημερήσιο Τύπο θα βρούμε και ένα αξιοπρόσεκτο διήγημα 
του εκπαιδευτικού Γιώργου Μαυροκορδάτου. 

0 αγωνιστής Μιχαήλ Μιχαηλίδης, θεολύγος και συγγραφέας, 
ασχολείται συστηματικά με θρησκευτικού περιεχομένου διηγήματα 
για τον Αγώνα. Απαντώνται στο βιβλίο του «Ανατολή στο στρατόπε
δο» (1962). 

Η εκπαιδευτικός Ήβη Νησιώτου, γνωστή αγωνίστρια της ΕΟ
ΚΑ, εμφανίστηκε αργά στις εκδόσεις, δίνοντας έργο μεστό. Στο βι
βλίο «Εμβιώσεις» (1984) περιέχονται αξιόλογα διηγήματα για τον 
Αγώνα. 

0 εκλεκτός πεζογράφος Αντρέας Ονούφριου έχει δώσει αξιόλο
γο έργο εμπνευσμένο από τη σύγχρονη ιστορία της Κύπρου. Διηγη
ματογραφία του για τον Αγώνα απαντάται στο βιβλίο «Κραυγές του 
κόσμου». 

Μόλις στα 1996 εκδόθηκαν διηγήματα του αγωνιστή, εκπαιδευ
τικού και συγγραφέα Γιάννη Παπαδόπουλου για τον Αγώνα. Πρύ-
κειται για σημαντικά κείμενα. Συγκεντρώθηκαν στο βιβλίο «Τα 
Χριστάγκαθα». 

0 εκπαιδευτικός και συγγραφέας Χριστόδουλος Παπαχρυσο-
στόμου υπηρέτησε και αυτός τον Αγώνα της ΕΟΚΑ. Έχει δώσει 
αξιόλογα διηγήματα που βρίσκουμε στον περιοδικό Τύπο. 

0 μεγάλος τεχνίτης του πεζού λόγου Γιώργος Φιλίππου Πιερί-
δης έδωσε τον αγώνα των απλών ανθρώπων σε διηγήματα που δημο
σιεύονται στους «Σκληρούς καιρούς» και συμπεριλήφθηκαν το 1989 
στην «Τετραλογία των καιρών». 
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Λίγα αλλά αρκετά αξιόλογα τα πεζά της Μόνας Σαββίδου - Θε
οδούλου. Τα βρίσκουμε στον περιοδικό Τύπο. Είναι έργα που συν
δυάζουν τις αναμνήσεις με τη λογοτεχνία. Με την ευκαιρία αξίζει να 
αναφερθεί ότι οι αναμνήσεις από την παιδική ηλικία βοηθούν να δού
με πώς έζησαν τα παιδιά τον Αγώνα και πώς επηρεάστηκε η κατοπι
νή τους ζωή. 

0 ολιγογράφος Φοίβος Σταυρίδης έχει κομίσει πολλά στα Γράμ
ματα. Πολύ νέος, έδειξε την κλίση του στο διήγημα και στην ποίηση. 
Το 1960 δημοσίευσε στον περιοδικύ Τύπο ένα διήγημα που άφησε 
άριστες εντυπώσεις. 

0 αγωνιστής, πολιτικός και συγγραφέας Πέτρος Στυλιανού με
τουσίωσε τις εμπειρίες του στις φυλακές καθώς και άλλα ιστορικά 
γεγονότα του Αγώνα σε διηγήματα, που συγκεντρώθηκαν στο βιβλίο 
«Το πονεμένο τραγούδι της Ρωμιοσύνης» (1978). 

Ιστορικά γεγονότα και λογοτεχνία συνδυάζονται αρμονικά στα 
διηγήματα του Φίλιππου Στυλιανού που δημοσιεύονται στο βιβλίο 
«Το ημερολόγιο ενός τρομοκράτη» (1993). 

0 αλησμόνητος Κύπρος Χρυσάνθης υπηρέτησε τον Αγώνα ως 
λειτουργός του Ιπποκράτη. Έζησε από κοντά μικρές και μεγάλες 
στιγμές του Έπους του 1955-59 και τις μετουσίωσε σε λογοτεχνία. 
Ξεχωριστή θέση κατέχουν τα διηγήματα του που περιέχονται στα βι
βλία «Οκτώ ιστορίες του Αγώνα» (1993) και «Πνευματικές σελίδες» 
(1996). 

Τα πεζογραφήματα του Αγώνα είναι κείμενα που καλύπτουν 
ποικίλους τομείς. Έχουμε μαρτυρίες, χρονικά, αναμνήσεις, σελίδες 
ημερολογίου. Κοινό χαρακτηριστικό το λογοτεχνικό ένδυμα. Και πο
λύ συχνά θαυμάσια λογοτεχνικά έργα. Οι συγγραφείς, άλλωστε, εί
ναι πολύ γνωστά ονόματα στο χώρο των Γραμμάτων. 

Ο Νικόλαος Βασιλειάδης έχει γράψει το ωραίο βιβλίο «Εθνο
μάρτυρες του κυπριακού έπους 1955-59», στο οποίο παρουσιάζει με 
λυρισμό και πατριωτικό παλμό ηρωικές μορφές του Αγώνα. 

Η δημοσιογράφος Μαρούλα Βιολάρη - Ιακωβίδου εντάχθηκε 
από νωρίς στις τάξεις της ΕΟΚΑ. Στη διάρκεια του Αγώνα δημοσί
ευσε αξιοπρόσεκτα λογοτεχνικά κείμενα στον Τύπο. Τα πεζογραφή-
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ματά της συγκεντρώθηκαν το 1992 σε έναν τόμο με τον τίτλο «Σελί
δες του απελευθερωτικού μας αγώνα όπως γράφτηκαν τότε». 

Κλασικό θεωρείται πια το πεζογράφημα του Σοφοκλή Λαζάρου 
«Οδός Ελευθερίας - Στάση Θανάτου», που εκδόθηκε το 1969. Οι 
εμπειρίες του αγωνιστή συγγραφέα στα κρατητήρια έχουν γίνει λο
γοτεχνία υψηλών προδιαγραφών. 

Ο Βίας Λειβαδάς, που υπηρέτησε στις τάξεις της ΕΟΚΑ, έχει 
δημοσιεύσει στον Τύπο αξιόλογα πεζά για τη ζωή στις φυλακές. 

Θαυμάσιες σελίδες για τη ζωή στα κρατητήρια έχει δώσει και ο 
αγωνιστής Πολύβιος Νικολάου, που εξέδωσε το 1959 με το ψευ
δώνυμο Ζ.Σ. ΡΩ. το βιβλίο «Στα συρματοπλέγματα της σκλαβιάς». 

Μνήμες της παιδικής ηλικίας θαυμάσια δοσμένες σε πεζό δημο
σιεύονται στο βιβλίο του Νίκου Ορφανίδη «Κυπριακό Ημερολόγιο» 
(1986). 

Τα κείμενα ομιλιών του αγωνιστή της ΕΟΚΑ, εκπαιδευτικού, 
ερευνητή και συγγραφέα Νίκου Παναγιώτου είναι υποδειγματικά 
στο είδος τους έργα. 

Ο αγωνιστής, εκπαιδευτικός, ερευνητής και συγγραφέας Γιάννης 
Σπανός γράφει πολύ ωραία χρονογραφήματα για τις μορφές και για 
το πνεύμα του Αγώνα που δημοσιεύονται στον Τύπο. 

Τα χρονικά του αγωνιστή, εκπαιδευτικού, ερευνητή και συγγρα
φέα Γεώργιου Χατζηκωστή, στα οποία δεσπόζει η μορφή του Ευα
γόρα Παλληκαρίδη, είναι πεζογραφία υψηλού επιπέδου. 

Τα άρθρα του αγωνιστή, εκπαιδευτικού, μελετητή και συγγρα
φέα Ευστάθιου Χριστοδουλίδη προβάλλουν με ενάργεια το πνεύμα 
και το ήθος του Αγώνα. 

Σήμερα, λήγοντος του 20ού αιώνα, 45 χρόνια μετά την έναρξη 
του Αγώνα του 1955-59, ανατρέχοντας σε βιβλία, περιοδικά και εφη
μερίδες ο μελετητής μπορεί να εξαγάγει με σιγουριά το συμπέρα
σμα: Η πεζογραφία τίμησε και αυτή με τον τρόπο της έναν ανεπανά
ληπτο Αγώνα. 

ΘΕΜΙΣ ΘΕ0ΧΑΡ0ΪΣ 
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ΠΙΤΣΑΣ ΓΑΛΑΖΗ 
ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 

Στη μνήμη του ποιητή και αγωνιστή 
Γιάννη Παπαδόπουλου 

«Εχουν να λένε ότι υπάρχουν τόσες Ελευθερίες όσες και τα άτομα. 
Ναι. αλλά για τον ποιητή υπάρχει μόνο μια Ελευθερία: όλων μαζί.» 

Ξεκινώ με τη ρήση του Οδυσσέα Ελύτη, όχι μονάχα γιατί δίνει 
μια κάποια απάντηση στο θέμα που θα μας απασχολήσει, αλλά για
τί φορτώνει αμέσως στους ώμους του ποιητή το βαρύ φορτίο της 
Ελευθερίας όλων μαζί, δηλαδή της συνολικής Ελευθερίας. 

Είναι λοιπόν υπεύθυνος ο ποιητής για την Ελευθερία των άλλων; 
Για το είδος της Ελευθερίας τους; Για τη συνολική Ελευθερία μιας 
κοινωνίας,ενός λαού,ενός έθνους,του κόσμου όλου; - Όταν μάλιστα 
η νομική επιστήμη αφήνει ξεκάθαρα να νοηθεί πως η ατομική Ελευ
θερία είναι ευθύνη του καθενός χωριστά και διακηρύσσει πως στα
ματά εκεί που δεν περιορίζει και δε βλάπτει την Ελευθερία των άλ
λων; Είναι υπεύθυνη, μέσα από το χάρισμα που της έχει δοθεί, αυτή 
η απόλυτη, μοναχική στο βάθος και μαχητική ύπαρξη που αγωνίζεται 
να κρατάει ανοιχτά τα όρια της προσωπικής της Ελευθερίας - που 
έσωθεν και έξωθεν μάχεται να κρατηθεί σ' έναν κόσμο με τον οποίο 
βρίσκεται σε ρήξη με τη δική της απόλυτη φύση. Που γκρεμίζει αυτόν 
τον κόσμο και τον ανασυνθέτει διαρκώς -για να μπορεί να μιλά για 
δημιουργία -για την Ελευθερία των άλλων; 

«Μα εσύ πρέπει να τ' αποχαιρετήσεις όλα αυτά 
Και να ξεκινήσεις 
Γιατί εσύ είσαι υπεύθυνος 
Για όλες τις φυσαρμόνικες του κόσμου 
Για όλα τ' άστρα 
Για όλα τα όνειρα. 
Αν θέλεις να λέγεσαι «Άνθρωπος». 

Ήδη ένας άλλος σπουδαίος Έλληνας ποιητής ο Τάσος Λειβαδί
της απάντησε θετικά στο ερώτημα οριοθετώντας και τον αγωνιστικό 
ρόλο του ποιητή για το σύνολο, θα συμφωνήσω μαζί του. 
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Γιατί μόνο ο ποιητής, ο προικισμένος με την αίσθηση του απόλυ
του μπορεί να οριοθετήσει, να διαγράψει, να παραχωρήσει και να 
διδάξει τρόπους κατάκτησης της Ελευθερίας. Επειδή από μόνη της 
η ποίηση αποτελεί την έσχατη μορφή Ελευθερίας. Έσχατη απ' όλες 
τις απόψεις. Κι ως προς τα όρια, αλλά και γιατί στις μέρες μας η 
Ελευθερία ατονεί και νοσεί ή αποτελεί προσωπείο ενός τυραννικού 
προσώπου, μιας αδυσώπητης πραγματικότητας σε σημείο που θα 
παραπλανεί. 

Τις τελευταίες μέρες υπήρξαμε μάρτυρες, καθώς πια ο πόλεμος 
έχει τη δυνατότητα να μπαίνει κάθε βράδυ στο σπίτι μας,φρικαλεο-
τήτων και εγκλημάτων που διαπράττονται στο όνομα της Ελευθε
ρίας.- Η Σερβία, το Ιράκ, κι εμείς οι ίδιοι υπήρξαμε θύματα αυτών 
των προσωπείων τυραννικών καθεστώτων που κόπτονται δήθεν για 
την Ελευθερία και τ' ανθρώπινα δικαιώματα -. Κι αυτό κυρίως εννο
ούσα με το η Ελευθερία νοσεί ή παραπλανεί ή φοράει προσωπείο. 

Δεν είναι, άλλωστε, καθόλου τυχαίο που όλα τα τυραννικά και 
δικτατορικά καθεστώτα έχουν ως πρωταρχικό τους μέλημα, μόλις 
επικρατήσουν, τη φίμωση και τον αφανισμό των ποιητών. Την απα
γόρευση βιβλίων. Ακόμα και σε χώρες που ο κόσμος ελάχιστα διαβά
ζει ποίηση θεωρείται αναγκαίο - από απολυταρχικά καθεστώτα - να 
χτυπάνε πρώτα την ποίηση και τους ποιητές. Δεν είναι λοιπόν καθό
λου τυχαία αυτά που εμείς οι ίδιοι εδώ θυμόμαστε σε σχέση με τις 
απαγορεύσεις των τραγουδιών και των στίχων μας και τη λογοκρισία 
που έχουμε υποστεί στη διάρκεια του απελευθερωτικού αγώνα του 
1955-59. Η ποίηση είναι επικίνδυνη για τ' ανελεύθερα καθεστώτα, 
γιατί ακριβώς είναι ταυτισμένη με την Ελευθερία. Γιατί είναι η ίδια η 
Ελευθερία. Γιατί απόμεινε η έσχατη Ελευθερία και «η μόνη δίοδος 
για να περνά η ιστορία δίχως μάσκα». 

Συγχωρέστε τον απόλυτο τρόπο με τον οποίο διατυπώνω την 
άποψη μου, που δεν είναι καθόλου η έπαρση ενός ανθρώπου που 
για 6 τώρα χρόνια υπηρετεί με συνέπεια και ασκητισμό την ποίηση. 
Η άποψη όμως δεν είναι μόνο δική μου. Ίσως θα 'ταν καλύτερα, αν 
έλεγα πως συμμερίζομαι την άποψη ποιητών μεγάλων μεγεθών, 
όπως ο Octavio Pass όταν σημειώνει: 

«Από την εφηβεία μου έγραφα ποιήματα και μέχρι σήμερα δεν 
έχω σταματήσει να γράφω. Θέλησα να είμαι ποιητής και τίποτα πα-
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ραπάνω. Στα δοκίμια μου, επεδίωξα να τη δικαιολογήσω, να την υπε
ρασπιστώ, να την εξηγήσω στους άλλους και σε μένα τον ίδιο. Σύντο
μα ανακάλυψα ότι η υπεράσπιση της υποτιμημένης στον αιώνα μας 
ποίησης ήταν αδιάσπαστη από την υπεράσπιση της Ελευθερίας». 

Ο ποιητής, λοιπόν, ξέρει μέσα από την ίδια τη λειτουργία της 
ποίησης πως η Ελευθερία είναι μια κίνηση της συνείδησης που καθο
ρίζει την ύπαρξη μας. Γνωρίζει μέσα από το καμίνι και τα ημερονύ
χτια της ασκητείας του, καθώς πολεμάει τον ίδιο τον εαυτό του και 
μια πραγματικότητα, που ασυμβίβαστος μάχεται για να δώσει την 
άλλη διάσταση των πραγμάτων - αφού η ποίηση δεν αρκείται στη 
μία πλευρά -πως η Ελευθερία είναι μια για όλους. Και πως δεν είναι 
μία έννοια αφηρημένη, αλλά μία πράξη ζωής που πραγματώνεται μέ
σα από μάχες καθημερινές. Διδάσκεται μέσα από τις μάχες που δίνει 
μέχρι θανάτου - μέρα και νύχτα, που κανένας δεν υποψιάζεται, πως 
χωρίς την Ελευθερία η δημιουργία είναι αδιανόητη. Και πως και η 
πιο μικρή του ήττα θα σήμαινε την υποταγή του στην ιδιοτέλεια και 
στη σκοπιμότητα, από την οποία μπορεί ίσως να ξεπηδήσουν και κά
ποιοι κατασκευαστές στίχων που για κάποιο διάστημα θα επαινε
θούν κιόλας, γιατί βολεύει έτσι. Αλλά ποιητές δεν θα μπορέσουν να 
υπάρξουν. Γιατί, ο ποιητής,για να θυμηθούμε λίγο τον Όμηρο, είναι 
ο «Κανένας», ο «Ούτις» αλλά και ολόκληρο το σύμπαν. Είναι «φω
νή βοώντος εν τη ερήμω» αλλά και το στόμα του Θεού σε ώρες κρί
σεως. Νομίζω πως η σοφία του ελληνικού λαού γνωρίζει πάρα πολύ 
καλά αυτό που εννοώ όταν λέει: «Φωνή λαού φωνή Θεού». Κι' όπως 
λέει ο Χένρυ Μίλλερ: «Οταν ο ποιητής δεν μπορεί πια να μιλήσει στ' 
όνομα της κοινωνίας, τότε είμαστε σε άθλια κατάσταση». Και συνε
χίζει αναφερόμενος στο Ρεμπώ: «Οταν ο ποιητής ζει την κόλαση του, 
ο κοινός άνθρωπος δεν μπορεί να την αποφύγει για πολύ». 

Και θα ξαναθυμηθούμε τον Ελύτη, όταν πολύ εύστοχα διαπι
στώνει μιλώντας για τους ποιητές και την Ελευθερία: «Μια μειοψη
φία ευρέθηκε πάντοτε από τους αρχαίους καιρούς ίσαμε σήμερα να 
εμπιστευτεί στη φαντασία και μ' αυτή να υπερακοντήσει τη μεγαλύ
τερη ανασχετική δύναμη του ανθρώπου, τη σκοπιμότητα. Επειδή 
όταν οι εποχές οδηγούνται αυτόκλητες προς την υποτέλεια, είναι 
εκείνο το περήφανο κοίταγμα που η καθαρή συνείδηση γίνεται να 
σου προσφέρει». 
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Γι' αυτό το αψήφιστο στο κοίταγμα θα μιλήσουμε στη συνέχεια 
κάνοντας σύντομες αναφορές στην κυπριακή ποίηση με βάση ακρι
βώς αυτή τη διαπίστωση: της ταύτισης της ποίησης με την Ελευθε
ρία, που αρχίζει από πολύ παλιά και συνεχίζεται αδιάκοπα μέχρι τις 
μέρες μας. Ίσως επειδή η Κύπρος αποτελεί ένα χώρο που έχει στε
ρηθεί δυστυχώς την Ελευθερία,για την κατάκτηση της οποίας αγωνί
στηκε με την ποίηση, δηλαδή πάλι την Ελευθερία. Αρχίζω, λοιπόν, 
πρώτα απ' αυτό και από το δεδομένο πως ο απελευθερωτικός αγώ
νας της Κύπρου του 1955-59 αποτελεί ένα κορυφαίο πνευματικό γε
γονός, ένα ορόσημο που το ελληνικό έθνος πολύ λίγες φορές γνώρισε 
και πραγμάτωσε. Άλλωστε απ' αυτό ακριβώς το ορόσημο ξεκίνησε 
και η ανανέωση της ποίησης της Κύπρου έτσι που να μπορεί σήμερα 
να στέκεται με περηφάνια μέσα στην καθόλου ελληνική ποίηση και 
να τη λαμπρύνει. 

Οι διαφορές ανάμεσα στην ποίηση και στην Ιστορία, κυρίες και 
κύριοι, είναι περίπου σ' όλους σας γνωστές. Γι' αυτό μονάχα πάρα 
πολύ αδρά θα κάμω εδώ την αντιδιαστολή. 

Η Ιστορία καταγράφει τη συλλογική μνήμη, τα μεγάλα γεγονότα 
και τις σπουδαίες πράξεις που αφορούν και καθορίζουν το σύνολο, 
ένα λαό, δηλαδή ένα έθνος ή και την ανθρωπότητα ολόκληρη. Η ποί
ηση καταγράφει την ατομική περιπέτεια - εσωτερική και εξωτερική -
των ανθρώπων σε καίριες στιγμές της Ιστορίας τους. Είναι ο συλλέ
κτης της ατομικής μνήμης, αλλά της καίριας, που η ιστορία αφήνει 
άγραφη. Και που, καθώς η καταγραφή της εντάσσεται στην ιστορία, 
διασώζει το συναίσθημα και τη συγκίνηση, τη μεγαλοσύνη και το 
ήθος ενός λαού κι' ενός έθνους. Κι αν πιστέψουμε το Ρομαίν Γκαρω-
ντί όταν λέει - και δεν είναι εξωπραγματικό -ύτι «η ιστορία γράφε
ται από τους νικητές», επομένως γράφεται κατά το δοκούν. Τότε η 
ποίηση γίνεται αυτό, που ήδη αναφέραμε προηγουμένως «η μόνη 
δίοδος για να περνά η ιστορία δίχως μάσκα», αφού κάθε σκοπιμότη
τα κατά τον Ελύτη αναιρεί την ποίηση και επομένως την ελευθερία. 
Προχωρώ λοιπύν με μια ερώτηση,της οποίας απάντηση θα επιχειρή
σει να δώσει η αναφορά μου στη συνέχεια, που δεν είναι άσχετη με 
το βιωματικό στοιχείο. 

Τι γίνεται όταν η ποίηση καλείται συλλέγοντας την άγραφη περι
πέτεια να γράψει ιστορία; 
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Η απάντηση σ' όσους είχαν το μεγάλο προνόμιο και την πικρή 
μοίρα να ζήσουν τον ενωτικό αγώνα 1955-59 είναι απλή και αβίαστη. 

Γίνεται ΚΥΠΡΟΣ. Γίνεται 1955. Γίνεται έκρηξη και θαύμα, του 
οποίου τις μεγάλες πράξεις θα μοιραστούν: Η ιστορία, καταγράφο
ντας με τους δικούς της νόμους σελίδες δόξας, και η ποίηση - που 
έξω από κάθε λογική πρώτα πυροδότησε και ύστερα ταυτίστηκε 
απόλυτα με τον αγώνα - να τις κάμει πλούσιο υλικό,για τους ποιη
τές τους τωρινούς και τους μελλούμενους, που θα τους χαρίζει νέα 
σύμβολα, νέους τρόπους και θα τους εκπλήσσει με δρώμενα ανεπα
νάληπτα, με λεπτομέρειες μοναδικές, για να μετρούν το ανάστημα 
τους και να ιστορούν την άγραφη, αλλά εξίσου σημαντική, ιστορία 
του ανθρώπου. 

Στην Κύπρο συνέβηκε αυτό το μοναδικό: Η ποίηση να γίνεται 
για τέσσερα χρόνια πράξη κάθε μέρα. Όχι μεμονωμένα αλλά καθο
λικά. Να προηγείται της ιστορίας και η ιστορία να καλείται να συνε
χίσει τη ροή της, καταγράφοντας τις μεγάλες πράξεις που την υπέρ
βαση τους μόνο στην ποίηση μπορεί να βρει κανείς. Ταυτίστηκε λοι
πόν η ποίηση με τον αγώνα. 

Στην ιστορία ίσως να έχουμε κάποια παραδείγματα ταύτισης, 
σε κάποιες συγκεκριμένες μεμονωμένες στιγμές. Νομίζω όμως πως 
η απόλυτη ταύτιση μόνο στην Κύπρο έχει συμβεί. Γιατί πουθενά αλ
λού και ποτέ άλλοτε η ποίηση δεν πυροδότησε σε τέτοια έκταση και 
με τέτοια ένταση μεγάλες πράξεις, που στην ουσία προέκτειναν αυ
τή την ίδια την ποίηση και την έκαναν πράξη. 

Ποτέ άλλοτε δεν έχει συμβεί τόσο πολλοί στίχοι μεγάλων ποιη
τών, όπως του Σολωμού, του Κάλβου, του Βασίλη Μιχαηλίδη, του 
Πίνδαρου, του Αισχύλου, του Φεραίου, του Λιπέρτη, του Μιστράλ 
και της Δημοτικής Ποίησης να γίνουν συνθήματα στους τοίχους ενός 
σκλαβωμένου τόπου και έκφραση του καθολικού πόθου και του κα
θολικού ονείρου ενός λαού. Και πουθενά αλλού δεν έχει καταγραφεί 
τόσοι νέοι ποιητές να πεθαίνουν, είτε ηρωικά μαχύμενοι είτε βαδίζο
ντας στο μαρτύριο της αγχόνης, κάνοντας πράξη τους δικούς τους 
στίχους ή τους στίχους καταξιωμένων ποιητών. 

Μελετώντας εκείνη την περίοδο, ένας αντικειμενικός μελετητής 
θα διαπιστώσει ασφαλώς πως η σχέση ποίησης και αγώνα είναι αμ-
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φίδρομη. Η ποίηση λειτούργησε πυροδοτικά ως προς τον αγώνα για 
κάποιο διάστημα -τα χρόνια της προετοιμασίας και στην αρχή -αρ
χή του -για να ταυτιστεί στη συνέχεια μαζί του και να εισπράξει μια 
συνεισφορά πλούσια και σημαντική όσον αφορά την ελληνική ποίηση 
που γράφτηκε από Κυπρίους και όχι μόνο. Έκανε πράξη αυτό που 
ο πολύς Αντώνιο Ματσάδο σημειώνει αποφθεγματικά: «Τραγου
διέται (μία) ιστορία κι έτσι εξιστορείται (μία) μελωδία». 

Στον πυροδοτικό ρόλο ανήκουν και τα συνθήματα, που είναι αυ
τονόητο πως ήταν παρόμοια και γράφονταν με κινδύνους όχι μόνο 
συλλήψεων αλλά και πυρομαχικών. Κι όμως οι τοίχοι στα χωριά και 
στις πόλεις της Κύπρου γέμιζαν με στίχους των εθνικών ποιητών. 

Και καθώς η άποψη μου δεν είναι άσχετη με τις προσωπικές μνή
μες και τα βιώματα των χρόνων εκείνων, θα πάω πίσω στις παραμο
νές του αγώνα και θα σταθώ στον πυροδοτικό ρόλο της ποίησης που 
γινόταν,για ένα διάστημα,το υδρογόνο που απογείωνε τους ανθρώ
πους της Κύπρου στον ουρανό των οραμάτων και των ονείρων του 
τόπου τους για να τους μεταβάλει ξαφνικά από απλούς φιλήσυχους 
ανθρώπους και από αμούστακα παιδιά σε μαχητές. 

Θα θυμηθώ λοιπόν το πρώτο σύνθημα που μόλις 14 χρονών - εν
νέα μήνες πριν την έκρηξη της 1ης Απριλίου - είδα γραμμένο με κόκ
κινη μπογιά στον τοίχο του Μοναστηριού του Κύκκου. 

«Αυτό το λόγο θα σας πω 
Δεν έχω άλλο κανένα 
Μεθύστε με τ' αθάνατο 
Κρασί του εικοσιένα» 

Στίχοι που προμηνούσαν τον ξεσηκωμό και μας έβρισκαν κατά-
στηθα, καθώς συνέχιζαν μέσα μας τα νανουρίσματα και τα παραμύ
θια της μάνας και της γιαγιάς, την ψιθυριστή φωνή κάποιου δασκά
λου, που αψηφώντας τον κατακτητή έκανε την τάξη κρυφό σχολειό. 
Το δάχτυλο του πατέρα που σημάδευε τη σημαία και τη φωνή του 
που ξετύλιγε σ' ύλη την Κύπρο γαλανόλευκες. 

Η ποίηση έμπαινε δραματικά στη ζωή μας με τους στίχους των 
εθνικών ποιητών, που τους συμπλήρωνε στο τέλος κάποιο σύνθημα, 
ύπως «Ελευθερία ή θάνατος», «Ζήτω η Ένωσις», «Μολών λαβέ» 
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κ.λ.π. Γινόταν εκρηκτική τοιχογραφία η ποίηση που οι άνθρωποι την 
αποστήθιζαν και την έπαιρναν να την συνεχίσουν στα όνειρα τους. 

«Χρωστάμε σ' όσους πέρασαν 
Σ' αυτούς που θα περάσουν 
Κριτές θα μας δικάσουν 
οι αγέννητοι, οι νεκροί» 

Ήταν το δεύτερο, παλαμικό κι αυτό,τετράστιχο που είδα γραμ
μένο στους τοίχους εκείνη την ίδια μέρα. Σιγά-σιγά οι τοίχοι στα χω
ριά και στις πόλεις γέμιζαν στίχους. Και δεν ξέρω πουθενά να γρά
φτηκε τόση ποίηση στους τοίχους φωτίζοντας δρόμους Αρετής και 
Ελευθερίας. 

Τους στίχους του Παλαμά συμπληρώνει ο Σολωμός μ' εκείνο το 

«Χαίρε ω χαίρε λευτεριά». 
0 Πίνδαρος με το «7τε παίδες Ελλήνων...». 
Ο Βασίλης Μιχαηλίδης με το 
«Η Ρωμιοσύνη εν φυλή συνότζαιρη του κόσμου 
η ρωμιοσύνη εννά χαθεί όντας ο κόσμος λείψει». 
0 Κάλβος με το «Θέλει αρετήν και τόλμην η ελευθερία». 
Το παραφθαρμένο κι αλλαγμένο του Ρήγα Φεραίου 
«Καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή 
Παρά ογδόντα χρόνια στους Άγγλους κατοχή». 
Το σύνθημα που ο Γιώργος Σεφέρης φωτογράφισε στην Άλωνα 

το 1953 «Την μάνα μας θέλομεν κι' ας τρώμεν πέτρες» γινόταν τώρα 
έμμετρο: 

«Είθε να δώσει ο Θεός 
στην μάνα μας να πάμεν 
τζαι τρώμεν πέτρες των βουνών, 
αν δεν έδει να φάμεν». 

Οι στίχοι του Μιστράλ υπήρξαν από τους πιο δημοφιλείς. Γρά
φονταν κρυφά στα τετράδια μας, στα περιθώρια των βιβλίων, στα 
σημειωματάρια των συμμαθητών μας, που τελικά τους έκαμαν πρά
ξη, αλλά και στους τοίχους των σπιτιών σ' όλο το νησί. 
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«Αν είναι να πεθάνουμε για την Ελλάδα 
Θεία είναι η δάφνη 
Μια φορά κανείς πεθαίνει». 

Με τον καιρό και με τα δρακόντια μέτρα που έπαιρναν οι Άγγλοι 
μόλις άρχισε ο αγώνας, οι στίχοι στους τοίχους συντόμεψαν. Τα συν
θήματα - για λόγους ευνόητους - έγιναν λακωνικά και όσον αφορά 
την ποίηση περιορίστηκαν στο Σολωμικό «Χαίρε ω χαίρε λευτεριά» 
στο Καλβικό «Θέλει αρετήν και τόλμην η ελευθερία» στο Πινδαρικό 
«7τε παίδες Ελλήνων» στο Παλαμικό «Μεθύστε με τ' αθάνατο κρασί 
του '21» και μετά τους πρώτους νεκρούς είδαμε ξαφνικά γραμμέ
νους στους τοίχους, τους στίχους του Παλαμά «Του αντρειωμένου ο 
θάνατος θάνατος δεν λογιέται». Εξαίρεση ένα εκτενέστερο σύνθημα 
που εντόπισα κοντά στον κινηματογράφο Ρεκάλ στον παράλληλο 
δρόμο της τότε οδού Βικτωρίας και σήμερα Ειρήνης στη Λεμεσό 
αμέσως μετά τις εκτελέσεις των Καραολή και Δημητρίου- κι αυτό 
Σολωμικό. 

«Ω Τριακόσιοι σηκωθείτε 
Και ξανάρθετε σε μάς 
Για να δείτε τα παιδιά σας 
Πόσο μοιάζουνε με σάς». 

Η ποίηση λειτουργούσε άμεσα και συνέπαιρνε. Οι άνθρωποι απο
ζητούσαν τους στίχους. Έψαχναν να βρουν στίχους να τους εκφρά
ζουν ή στιχουργούσαν απρύσμενα, χωρίς προηγουμένως να το 'χουν 
σκεφτεί ή να το 'χουν επιχειρήσει. Ακριβώς αυτό δίνει και το μήνυμα 
της αληθινής αποστολής της ποίησης που λειτουργεί σε κορυφαίες 
ώρες της ανθρώπινης ζωής. (Στη γέννηση, στον έρωτα, στο γάμο, στο 
θάνατο). Λειτουργούσε λοιπόν ως σύνθημα, ως εξέγερση, ως δρόμος 
ελευθερίας, ως μέσον πραγμάτωσης ονείρων. Ήταν αρματωσιά η ποί
ηση τα χρόνια εκείνα. 

Στα φυλλάδια του ίδιου του Αρχηγού του Αγώνα εντοπίζουμε 
στίχους σημαντικούς. Αλλά και στα φυλλάδια της Π Ε Κ Α και της 
ΑΝΕ η παρουσία της ποίησης είναι έντονη. Κοιτάζοντας τα σήμερα 
με την απόσταση 40-44 χρόνων μένει κανείς κατάπληκτος από το 
υψηλό πνευματικό τους περιεχόμενο την ώρα της μάχης, την ώρα της 
κρίσης, την ώρα των θυσιών. 
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Το ίδιο και στο παράνομο περιοδικό της Ε Ο Κ Α «Εγερτήριο 
Σάλπισμα», στο οποίο πρωτοδημοσίευσε στίχους του ένας από τους 
πιο σημαντικούς ποιητές της Κύπρου - ο κατ' εξοχήν ποιητής του 
Αγώνα - ο φιλόλογος και τότε δάσκαλος Γιάννης Παπαδύπουλος, 
που πέρασε στην παρανομία εκείνα τα χρόνια, δίνοντας ταυτοχρό
νως ένα παράδειγμα ελληνικού ήθους στους μαθητές του. Κάνω εδώ 
μια παρένθεση για να πω πως από μια έρευνα που έκανα βρήκα πως 
η περιοχή με τα περισσότερα ποιητικά συνθήματα ήταν η Λεμεσός. 
Κι ίσως αυτό να οφείλεται στον αξέχαστο μας Γιάννη Παπαδόπουλο. 
Από αυτά τα έντυπα πέρασαν - και μιλάμε μόνο για την ποίηση που 
είναι το θέμα μας - ο Ρήγας Φεραίος, ο Σολωμός, ο Κάλβος, ο Αι
σχύλος, ο Πίνδαρος, ο Βαλαωρίτης, ο Μιχαηλίδης, ο Λιπέρτης, ο Μι-
στράλ, το Δημοτικό Τραγούδι κι αργότερα οι στίχοι των ηρώων και 
των μαρτύρων του Αγώνα. Στιχουργήματα ή αξιοζήλευτα ποιήματα 
του Καραολή,του Ροτσίδη,του Φώτη Πίττα,του Παρίδη,του Μάτση, 
του Παλληκαρίδη και άλλων που έκαμαν πράξη με τη θυσία τους 
τους στίχους τους. 

Η έσχατη ελευθερία της ποίησης ταυτιζόταν ξαφνικά με την 
ελευθερία του τόπου. Κι οι στίχοι δεν ήταν συμπλήρωμα ή μέρος της 
ζωής. Ήταν αυτή η ίδια η ζωή που βάδιζε να συναντήσει την αξιο
πρέπεια και την ομορφιά, που χωρίς ελευθερία είναι αδύνατο να 
υπάρξουν. 

Τα χρόνια που ακολούθησαν κορύφωσαν την έξαρση και απέδει
ξαν πως τα συνθήματα στους τοίχους και στα φυλλάδια δεν ήταν τυ
χαία κάποιοι στίχοι. Ήταν η απαρχή της ποίησης που κλήθηκε να 
γράψει ιστορία και γινόταν πράξη. 

Τα σύνορα της ζωής και του θανάτου είχαν καταργηθεί, όπως η 
ποίηση καταργεί τα σύνορα του ιδεατού με το πραγματικό και το 
χρόνο. Η μακραίωνη ιστορία του Έθνους συμπυκνωνόταν στο τώρα, 
και το μέλλον ήταν παρόν. 

Το θαύμα είχε συντελεστεί, γιατί οι πρωταγωνιστές του ήταν 
πρώτιστα και αντιστρόφως ανάλογα με τα χρόνια τους βαθιά καλ
λιεργημένοι και ποιητές και γιατί όλα τα θαύματα και όλα τα ποιή
ματα έχουν τη ρίζα τους στην ανθρώπινη συνείδηση. Στην προκείμε
νη περίπτωση στην ελληνική συνείδηση. 
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Κανένας από τους ηρωικούς νεκρούς του Αγώνα δεν ήταν τυχαί
ος και δε θυσιάστηκε τυχαία. Είχαν όλοι επίγνωση και γιατί ζουν και 
γιατί πεθαίνουν. 

Ο Γρηγόρης Αυξεντίου, που αλληλογραφούσε με τη μάνα του με 
στίχους, λάτρευε την ποίηση. Απάγγελλε από στήθους όχι μονάχα την 
«9η Ιουλίου» του Βασίλη Μιχαηλίδη, αλλά και ολόκληρο το«Δωδεκά-
λογο του γύφτου» του Παλαμά. Αγαπούσε το Σολωμό και το Σικε
λιανό και απάγγελλε επίσης Δημοτικά Τραγούδια. Ήταν πνευματικός 
ηγέτης σπάνιος. Απόδειξη πως λίγη ώρα πριν απ' τη θυσία του σύμ
φωνα με τη μαρτυρία του συντρόφου του Αυγουστή Ευσταθίου, διά
βαζε και εξηγούσε στους αντάρτες του τα «Ματωμένα Ράσα». 

Καταθέτω σήμερα τη μαρτυρία του αλησμόνητου φίλου, του 
επίσης Λεμεσιανού αγωνιστή και σπουδαίου πνευματικού ανθρώ
που, του Κώστα Μιχαηλίδη (και σ' αυτόν χρωστάμε ένα φιλολογικό 
μνημόσυνο), που γνώρισε το Γρηγόρη Αυξεντίου στα φοιτητικά τους 
χρόνια. Σύμφωνα λοιπύν με τον Κώστα Μιχαηλίδη, ο Γρηγόρης Αυ
ξεντίου είχε πάθος για την ποίηση. Απάγγελλε ολόκληρα αποσπά
σματα από τον Παλαμά από μνήμης κι ήξερε απ' έξω το μαρτύριο 
του Ιερόθεου του Σικελιανού, τον οποίον έκαψαν οι Τούρκοι. «Ήταν 
σαν να πρόβλεπε το δικό του ηρωικό θάνατο, όπως το απάγγελλε κι 
έλαμπε ολόκληρος», έλεγε ο Κώστας Μιχαηλίδης. 

Λάτρης της ποίησης ο Κυριάκος Μάτσης. Πολυδιαβασμένος, 
φοβερά καλλιεργημένος,φιλοσοφημένος, με μια εκπληκτική πνευμα
τική συγκρότηση και ποιητής αξιόλογος. 

«Βρόντημα δόνησε τα σωθικά 
από το σάλεμα των ιδεών σου 
και ανατάραξε την ψυχή 
Το γοργοκτύπημα των φτερών σου 

Άστραμα φώτισε το μυαλό 
από το πέρασμα της ματιάς σου 
και αντιφέγγισε στην καρδιά 
Το στρατοκόπημα της θωριάς σου. 

Έτσι υμνεί ο Κυριάκος Μάτσης την ελευθερία, για την οποία 
έπεσε μαχόμενος. Αυτοί είναι οι τελευταίοι στίχοι του ήρωα. Δύο μό-
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νο μήνες νωρίτερα είχε υμνήσει τη θυσία των τεσσάρων Ευαγγελι
στών της ελευθερίας στο Λιοπέτρι ,την οποία κορύφωσε ο ίδιος: 

«δώσατε στ' όνειρο φτερά, 
άτρομα παλληκάρια, 
Λεβεντομάνων βύζαγμα, 
Θεριέματ' άγριας λάβας, 
Τρανής γενιάς καμάρια». 

Σχεδόν όλοι οι μάρτυρες και οι ήρωες του Κυπριακού Αγώνα 
άφησαν στίχους. Ήταν εν δυνάμει ποιητές. Αδίστακτα όμως ονομά
ζω ποιητή τον Ευαγόρα Παλληκαρίδη, γιατί οι στίχοι που μας άφη
σε, γνήσιοι και πηγαίοι, φανερώνουν έναν ποιητή με σπάνιο ταλέντο, 
που, άν αφηνόταν να ζήσει, σίγουρα θα έδινε στίχους μοναδικούς. 
Ήταν ενσάρκωση της ίδιας της ποίησης και δικαίωση της ο Ευαγόρας 
και είναι ίσως το πιο δυνατό παράδειγμα νέου και ποιητή που έκανε 
πράξη τους στίχους του και τους στίχους των Εθνικών μας Ποιητών. 

«Των Αθανάτων το κρασί 
το 'βρετε 'σείς και πίνετε. 
Ζωή σε σάς ο θάνατος 
Κι αθάνατοι θα μείνετε». 

Επίγραμμα του Ευαγόρα για τους νεκρούς συναγωνιστές του 
που από μια τραγική σύμπτωση γίνεται και δικό του επίγραμμα. 

0 Παλληκαρίδης ήταν γεννημένος ποιητής. Οι στίχοι που άφησε 
γνήσιοι και πηγαίοι γραμμένοι στα 16-17 του χρόνια κάτω από αντί
ξοες συνθήκες, που δεν του επέτρεπαν να συγκεντρωθεί και να μελε
τήσει και ιδωμένοι μέσα απ' αυτό το πρίσμα φανερώνουν έναν ποιη
τή, που, άν αφηνόταν να ωριμάσει, σίγουρα θα ήταν ανάμεσα στους 
πρώτους Έλληνες ποιητές. 

Έφηβος ευαίσθητος, πρωταθλητής στο στίβο, ποιητής μ' ένα λα
μπρό μέλλον, θα μας εκπλήσσει πάντα με την πρόωρη ωριμότητα 
του, καθώς 16χρονο παιδί ιεραρχεί τις αξίες διαλέγοντας την Ελλάδα 
και την ελευθερία, που τόσο ωραία τραγούδησε στους στίχους του 
και θα βαδίσει τραγουδώντας το Σολωμό, που τον μνημονεύει σε 
σχέση με την τελευταία του θέληση στο στερνό του γράμμα. 

«Τ' όνομα που θα της δώσεις να είναι πεντασύλλαβο. Για να θυ
μίζει αυτήν, για την οποίαν ο ποιητής Σολωμός έγραψε το πιο ωραίο 
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τραγούδι του και για χάρη της οποίας βρίσκομαι σήμερα εδώ», γρά
φει στην αδελφή του σε σχέση με το μικρό κοριτσάκι που ο ίδιος δεν 
πρόλαβε να βαφτίσει. 

Ό,τι έγραφε ο Ευαγόρας ήταν στίχοι. Ακόμα και οι μαθητικές 
του εκθέσεις στίχοι ήταν. 

«Ολος ο κόσμος εκκλησιά 
Κι όλοι εμείς ψαλτάδες 
Κι όλα τ' αστέρια τ' ουρανού 
Καντήλια και λαμπάδες». 

Με στίχους αποχαιρετά τους συμμαθητές του, φεύγοντας για το 
αντάρτικο. Με στίχους και το κορίτσι του. Με στίχους και τον κόσμο. 
0 πολύς κόσμος ξέρει τα πατριωτικά ποιήματα του Παλληκαρίδη. Τα 
λιγότερο γνωστά, όμως καθαρά ερωτικά σονέττα που άφησε, είναι 
αληθινά διαμάντια άν λάβει κανείς υπόψη τα 16 χρόνια που αριθμού
σε όταν τα 'γραψε. Διάλεξα να σας διαβάσω τον αποχαιρετισμό στη 
μικρή αγαπημένη του που τίτλο έχει «Σκλάβο Γράμμα», γραμμένο 
στις 5 Δεκεμβρίου του 1955. Την ημέρα που έφευγε για το αντάρτικο. 

«Αυτή την ώρα που όλα γύρω μου βουβά 
λες και πεθαίνουνε - και σβήνουνε και πάνε 
σαν κάποια δύναμη κοντά σου με τραβά 
να δω τα μάτια σου, που - ίσως - μ' αγαπάνε. 

Αυτή την ώρα που δακρύζουνε τα μάτια μου 
λες και ποτέ τους στη ζωή δε θα σε δούνε 
Έχω ανοίξει της καρδιάς τα σκαλοπάτια μου 
στα φυλλοκάρδια μου βαθιά να σ' οδηγούνε. 

Την ώρα τούτη που τη νοιώθω τη ζωή 
όλο να χάνεται σαν κάποι' ανεμοζάλη 
Αυτή την ώρα που μου σβήνει κι η πνοή 
Τρέχει σ' εσένανε η σκέψη μου και πάλι 

Το τελευταίο σκλάβο γράμμα μου σου γράφω 
και φύλαξε το για στερνή παρηγοριά... 
(«Μπορείταχιά να μ' οδηγήσουνε στον τάφο...)». 
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Στάθηκα στον Παλληκαρίδη, όχι μόνο γιατί εμείς οι επιζήσαντες 
-οι λιγότερο καλοί - αφού οι καλύτεροι απύ μας έχουν πεθάνει - και 
ιδιαίτερα οι ποιητές της Κύπρου, νιώθουμε να μας βαραίνει η κληρο
νομιά αυτού του 18χρονου υπέροχου παιδιού που υπέγραψε τους 
στίχους του με το αίμα του και να μας χρεώνει - αλλά και γιατί, όταν 
τα μεσάνυχτα της 13ης προς τη 14η του Μάρτη του 1957 οι Εγγλέζοι 
απαγχόνιζαν τον Ευαγόρα Παλληκαρίδη, δε σκότωναν μόνο ένα 
σπουδαίο αγωνιστή, σκότωναν έναν ποιητή. Κι αυτό νομίζω πως κά
νει διπλό το έγκλημα τους, αλλά αυτό είναι, νομίζω, που συγκινεί πε
ρισσότερο στην περίπτωση του. 

Στις κεντρικές φυλακές της Λευκωσίας η λειτουργία της ποίησης 
ήταν συγκλονιστική. Με στίχους και τραγούδια αντιμετώπιζαν το θά
νατο και τον ξεπερνούσαν οι μικροί αγωνιστές της Κύπρου. 

Με δημοτικά τραγούδια οι: Ανδρέας Δημητρίου, Μιχαλάκης Κα-
ραολής, Χαρίλαος Μιχαήλ, Μιχάλης Κουτσόφτας, Αντρέας Παναγί-
δης και Στέλιος Μαυρομμάτης. 

Με βυζαντινούς ύμνους - υψηλή ποίηση κι' αυτή - με τον «Έκ-
στηθι φρίττων ουρανέ» και «Ότε κατήλθες προς το θάνατο η ζωή η 
αθάνατος» αντιμετώπισαν την αγχόνη οι: Πατάτσος, Ζάκος και Μι
χαήλ, πριν πιάσουν τον ύμνο της ελευθερίας που η αγχόνη δεν άφησε 
να τελειώσει. 

Με τραγούδι και στίχους - συνθήματα τους αποχαιρετούσαν με 
τις δυνατές φωνές τους απύ τα κελλιά τους οι πολιτικοί κατάδικοι. 
Με Σολωμό, με Παλαμά, με Κάλβο, με Φεραίο, με Γαλατόπουλο με 
δημοτικά τραγούδια. 

Με το 
Είμαι 'Ελλψ το καυχώμαι 
Ξέρω τ ψ καταγωγή μου 
Κι η Ελληνική ψυχή μου 
Εις τους Άγγλους πια δε ζει. 

Με το 
Κοιμάμαι μ' ένα όνειρο 
Ξυπνώ με μια ελπίδα 
πως κάποια μέρα θε να δω 
Ε&ύθερη πατρίδα. 
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Μ ε το «Γέρο Δήμο» και τα τραγούδια της ΕΟΚΑ. 
0 Ανδρέας Ζάκος βαθιά καλλιεργημένος, ευαίσθητος και υπερ-

βατικύς, ζητά για τελευταία του θέληση να ακούσει την ηρωική συμ
φωνία του Μπετόβεν, κάτω από τους ήχους της οποίας γράφει στην 
τελευταία του επιστολή «στη θέση που βρισκόμαστε ούτε με το μι
κροσκόπιο δεν μπορούμε να βρούμε πού υπάρχει τραγωδία στο θά
νατο», υπογραμμίζοντας έτσι την υπέρβαση του θανάτου. 

«Να πάεις γιέ μου στο καλόν -
αφού 'ρτασιν προξενεία 
τζαι γιω εν να πιάσω τ' όπλο σου 
τζαι ννα σταθώ στον τόπο σου 
να μεν σε τρώει έννοια. 

Με αυτό το μοναδικό ποιητικά άρτιο τετράστιχο αποχαιρετά το 
γιό του, στην κηδεία του, ο ηρωικός πατέρας του Φώτη Πίττα. Σαν 
γαμπρό της λευτεριάς τον ξεπροβοδεί και σαν Έλληνα τον τραγουδά 
με την έγνοια της δικαίωσης του αγώνα του γιού του και της Κύπρου. 

Στις κηδείες και στα μνημόσυνα που έπαιρναν παλλαϊκό χαρα
κτήρα -αυτός είναι και ο λόγος που η Κύπρος είναι ο μοναδικός τό
πος παγκόσμια που έχει θλιβερό προνόμιο να έχει φυλακισμένα μνή
ματα -η λειτουργία της ποίησης ήταν απόλυτη. Οι στίχοι απαντού
σαν στα δακρυγύνα, στα γκλομπς και στους πυροβολισμούς των 
Εγγλέζων. 

«Χαλάλιν της πατρίδας μας ο γιός μου, η ζωή μου 
τζι αφού ενν επαραδόθηκεν 
τζί έμεινεν τζαι εσκοτώθηκεν 
ας έδει την ευτζήν μου. 

Στίχοι της Αντωνούς Πιερή Αυξεντίου για το μεγάλο γιο της 
Γρηγόρη. Η Αντωνού που κατά τη δική μου άποψη ήταν από τους 
στίχους που άφησε μια σπουδαία νάιφ ποιήτρια. Δεν ήξερε γραφή 
και ανάγνωση. Μιλούσε όμως μέσα της η παράδοση,η συνείδηση του 
χρέους και η αρχοντιά της ελληνικής ψυχής. 

«Κάθε σαράντα τζί ένα γιόν 
διώ εις την πατρίδα 
Τζαι εύκομαι εις τον Πλάστην μου 
Νάρτει η ελευθερία». 



76 

Μ' αυτό το δίστιχο αποχαιρετά η ηρωική μάνα των Κάρυων το 
δεύτερο γιο της Γιώργο, 40 μέρες αφ' ότου ο Ανδρέας της έπεσε 
ηρωικά μαχόμενος. 

Με ανάλογο σπαρτιατικό τρόπο, αλλά με στίχους δέχονταν οι 
ηρωικοί γονείς την είδηση του θανάτου των παιδιών τους. 

Στίχους απαγγέλλουν στα μνημόσυνα τους, που τα χρόνια εκεί
να έπαιρναν παλλαϊκό χαρακτήρα. Δυστυχώς ο χρόνος δε μας επι
τρέπει να επεκταθούμε και σε άλλους σημαντικούς στίχους. 

Προσπάθησα όσο επέτρεπε ο χρόνος να δώσω κάποια δείγματα 
για το μοναδικό τρόπο που η ποίηση λειτουργούσε άμεσα εκείνα τα 
χρόνια σε κορυφαίες, αφτιασίδωτες ώρες της ανθρώπινης ζωής. 

Τα θαύματα και τα ποιήματα, κυρίες και κύριοι, εγκυμονούνται 
καιρό, μα, όταν έρθει η ώρα να γεννηθούν με οδύνες και θυσίες, τίπο
τε δεν μπορεί να τα εμποδίσει. Είναι τα ίδια θαύματα που ονειρεύε
ται ο άγνωστος τότε Γρηγόρης Αυξεντίου το 1950 λίγες μέρες μετά 
το Ενωτικό Δημοψήφισμα σε επιστολή του από την Αθήνα στο φίλο 
του και μετέπειτα συναγωνιστή του Σωτήρη Έλληνα. Μιλά για το 
προζύμι που θα φουσκώσει την ίδια σχεδόν εποχή που ο Σεφέρης θα 
γράψει στο ποιήμά του Σαλαμίνα της Κύπρος «πως δεν αργεί να 
φουσκώσει της πίκρας το προζύμι». 

Σαράντα τέσσερα χρύνια μετά, εμείς που ζήσαμε εκείνον τον 
Αγώνα, που αγγίσαμε τ' όνειρο και το χάσαμε για να δούμε τον τύπο 
μας τουρκοπατημένο να σέρνεται στα παζάρια των μεγάλων της γης, 
σ' αυτόν τον Αγώνα ακουμπούμε,γιατί αποτελεί την περηφάνια μας, 
γιατί πιστοποίησε την καταγωγή μας και γιατί εκείνο το θαύμα μάς 
επιτρέπει να ελπίζουμε. 

Γιατί υπήρξαμε μάρτυρες ενύς μοναδικού φαινομένου στην Πα
γκόσμια Ιστορία, της απόλυτης ταύτισης της ποίησης με την ελευθε
ρία, που πραγματοποίησε τις μεγάλες υπερβάσεις, καταργώντας το 
θάνατο. Γιατί υπήρξαμε μάρτυρες αυτής της υπέρβασης, που μετέ-
βαλλε τους απλούς, καθημερινούς ανθρώπους σε μαχητές μοναδι
κούς. Γιατί είδαμε έναν ολόκληρο λαό να μετατρέπεται σε ποιητή, να 
στιχουργεί, πραγματοποιώντας πράξεις ασύγκριτες, να δρα ποιητικά 
κόντρα στους καιρούς, σημαδεύοντας την Ιστορία. 
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Ύστερα... ύσοι επιζήσαμε υπήρξαμε και είμαστε μάρτυρες του 
ξεφτίσματος και του λιγοστέματός μας. Ποιος φταίει; Πολλά πράγ
ματα και πρώτα εμείς οι ίδιοι. Ξαφνικά πάψαμε να 'μαστε ποιητές 
και επομένως ελεύθεροι και γίναμε δήθεν ρεαλιστές. Και μένα μου 
είναι αδύνατο να φανταστώ πώς, αν επιζούσαν ο Αυξεντίου, ο Παλ-
ληκαρίδης, ο Ζάκος, ο Μάτσης και όλες αυτές οι μεγάλες μορφές, θα 
κυκλοφορούσαν με ένα μάτσο cheque books, θα είχαν λιμουζίνες, θα 
επιδίωκαν αξιώματα, θα έπασχαν από αρχομανία, θα συμμετείχαν σε 
ίντρικες, θα λογάριαζαν τι θα τους αποδώσει η κάθε τους κίνηση. Και 
μόνο η σκέψη, θα αποτελούσε ύβρη γι' αυτές τις σεπτές μορφές που 
λάμπουν, γι' αυτούς τους ποιητές των ποιητών. Εμείς όμως... εμείς 
οι επιζήσαντες... οι δήθεν ρεαλιστές που σήμερα βολευόμαστε... τό
τε δρούσαμε ποιητικά,πιστεύαμε βαθειά στο Θεό,είχαμε πάθος,τώ
ρα «σοβαρευτήκαμε»... λες κι' εκείνοι δεν ήταν σοβαροί, όταν έδιναν 
αψήφιστα τη ζωή τους. 

Σκέψεις πικρές και διαπιστώσεις οδυνηρές που θα τις αφήσω να 
αιωρούνται, αφού αφορούν τον καθένα από μας ξεχωριστά κι' όλους 
βέβαια μαζί. Κι' ας πράξει ο καθένας κατά την κρίση και κατά τη συ
νείδηση του. Ας δολοφονήσει τον παλιό ποιητή, εαυτό του κι ας τον 
ανταλλάξει με τα βολέματα τούτου του αστείου και πρόσκαιρου κό
σμου, όπου οι ανίκανοι, οι άσχετοι, οι χωρίς εσωτερική ζωή μιλούν 
για τη λησμονιά που αποκαλούν ρεαλισμό. Σκεφτείτε το αν μπορεί 
να ταιριάζει με την εθνική και την ορθόδοξη παράδοση μας, αφού 
μάλιστα στη γλώσσα μας η λέξη άνθρωπος σημαίνει τον άνω θρώ-
σκοντα, αυτόν δηλ. που τείνει να κοιτάζει στον ουρανό. Θα μου πεί
τε τι μπορεί να κάμει η ποίηση; Κι εγώ αδίστακτα απαντώ. Πολλά 
μπορεί να κάμει, φτάνει να αισθανόμαστε ποιητικά. Ας μην ξεχνάμε 
πως η ελευθερία της Ελλάδας ήρθε πολύ πιο γρήγορα και πως η πα
ρέμβαση των ξένων στην επανάσταση του 1821 οφείλεται στους ποι
ητές. Στο Λόρδο Βύρωνα που ύμνησε την Ελλάδα και που πέθανε σ' 
αυτήν και γι' αυτήν,τον Ουγκώ που ύψωσε τη φωνή του γι' αυτήν και 
βέβαια και σε κάποιους άλλους ποιητές του κόσμου που θαύμασαν 
τον τιτάνιο αγώνα των Ελλήνων και τον ύμνησαν. 

«Το αληθινό μπόι τ' ανθρώπου μετριέται με το μέτρο της λευτε
ριάς», θα γράψει το 1957 ένας από τους κορυφαίους Έλληνες ποιη
τές, ο Γιάννης Ρίτσος τραγουδώντας την Κύπρο στο πρόσωπο του 
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Γρηγόρη Αυξεντίου. Κι' αυτό σημαίνει πως χωρίς αυτό το μέτρο ο άν
θρωπος παύει να έχει μπόι και σέρνεται ασπόνδυλο ερπετό. 

Η ανανέωση της ποίησης της Κύπρου που συντελέστηκε τη δε
καετία του '60 αποτελεί απύδειξη των στίχων του Ρίτσου αλλά και 
της πανάρχαιας ρήσης του Περικλή. 

«...Το εύδαιμον το ελεύθερον 
Το ελεύθερον το εύψυχον...». 

Κι απόδειξη αποτελεί πως δεν είχε καν προλάβει να συσταθεί 
καλά - καλά η Κυπριακή Δημοκρατία - έστω και με την κολοβή ελευ
θερία που μας παραχωρούσαν - όταν οι Κύπριοι ποιητές, κυρίως οι 
νέοι, έσπευδαν να κάμουν πράξη εκείνο το περήφημο Σολωμικό 

«Μήγαρις έχω στο νου τίποτις άλλο 
Πάρεξελευθερία και γλώσσα». 

Οι πρώτες βέβαια ανανεωτικές κινήσεις είχαν αρχίσει μεμονωμέ
να πολλά χρόνια πριν τη δεκαετία του τριάντα με το Νίκο Βραχίμη 
(1914-1961) και το σπουδαίο ποιητή Μάνο Κράλη (1914-1989) που 
υπήρξε ο κύριος ανανεωτής της ποίησης της Κύπρου. Μέχρι τότε 
(την περίοδο δηλαδή του μεσοπολέμου και ίσαμε τον απελευθερωτι
κό αγώνα του 1955-59) η ποίηση της Κύπρου κινείται μέσα στα 
πλαίσια του παραδοσιακού στίχου, ακολουθώντας τις εξελίξεις του 
ευρύτερου ελληνικού πνευματικού χώρου, μέσον του οποίου δέχεται 
την επίδραση του νεοσυμβολισμού και του νεορομαντισμού, ο οποί
ος στην Ελλάδα είχε εισαχθεί κυρίως από την Γαλλία. Στο απαισιό
δοξο και ανικανοποίητο κλίμα του Spleen, όπου κυριαρχούν η ανία, 
το άγχος, το αδιέξοδο και η τάση φυγής, εκφράζονται ο Πυθαγόρας 
Δρουσιώτης, ο Άντης Περνάρης, ο Δημητρός Δημητριάδης, ο Κώστας 
Μαρκίδης, ο Λώρος Φαντάζης, ο Άγις Βορεάδης, ο Λευτέρης Γιαννί-
δης, ο Γιάννης Λεύκης, ο Παύλος Κριναίος και ο πολύ σημαντικός 
Γλαύκος Αλιθέρσης. 

Την ίδια εποχή εμφανίζονται ως κοινωνικοί και στρατευμένοι 
ποιητές ο Τεύκρος Ανθίας και ο Θεοδόσης Πιερίδης. Ταυτόχρονα κυ
ριαρχεί ένας σπουδαίος ποιητής ο Δημήτρης Λιπέρτης που επιχειρεί 
και συνεχίζει την παράδοση του Βασίλη Μιχαηλίδη, γράφοντας στην 
Κυπριακή διάλεκτο ποιήματα πατριωτικά, ερωτικά, συμβουλευτικά 
και σώζοντας μέσα στα ποιήματα του όλους τους θρύλους, τις παρα-
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δόσεις και τα λαογραφικά στοιχεία της Κύπρου. Την εποχή αυτή 
όμως έχουμε ως τα σημαντικά αλυτρωτικά ποιήματα των Γαλατό-
πουλου, Περδίου, Λανίτη, και Λιπέρτη που εκφράζουν τον καημό και 
το γνήσιο Ενωτικό αίσθημα των Κυπρίων για την Ελλάδα. 

Μερικά χρόνια πιο ύστερα ως τα χρόνια που μεσολάβησαν θα 
εμφανισθεί ο Παύλος Βαλδασερίδης, ο πολύ λυρικός Ξάνθος Λυσιώ-
της, ο Κύπρος Χρυσάνθης, ο Νίκος Κρανιδιώτης, ο Κώστας Μόντης, 
ο Τάσος Στεφανίδης, που ο κύριος όγκος του έργου τους θα εμφανι
στεί αργότερα. 

Μέσα σ' αυτό το κλίμα ο Νίκος Βραχίμης και ο Νίκος Κράλης κά
νουν τις πρώτες ανανεωτικές προσπάθειες, χωριστά ο καθένας μέσα 
από το έργο τους. Ο Κράλης ουσιαστικός ανανεωτής της ποίησης της 
Κύπρου ξεκινά από το νεοσυμβολισμό και με στίχους περίτεχνα δου
λεμένους εγκαταλείπει την ομοιοκαταληξία εκφράζοντας την υπαρ
ξιακή και την εσωτερική αγωνία του ανθρώπου. 

Ο Κράλης επηρεάζει τους συγχρόνους του, χωρίς ωστόσο να επι
τύχει την επανάσταση, αφού όσοι τον ακολούθησαν δεν είχαν τα ίδια 
φόντα ούτε την ίδια από μέσα ανανεωτική δύναμη. 

Το γεγονός που επιτυγχάνει την ανανέωση και συμπληρώνει και 
επεκτείνει την προσπάθεια του Κράλη πραγματοποιώντας την επανά
σταση υπήρξε αναμφίβολα ο αγώνας του 1955-59, που αποτελεί ορό
σημο για τη λογοτεχνία και ταυτόχρονα επιβεβαιώνει την άποψη που 
ήδη διατυπώσαμε όσον αφορά την ταύτιση ποίησης και ελευθερίας. 

Απ' αυτό το σημείο και μετά η φωνή της Κύπρου ακούγεται μέ
σα από την ποίηση καθαρή, δυνατή, με αρθρωμένα τα στοιχεία της 
ταυτότητας της. Με όλα βέβαια τα στοιχεία της εντοπιότητας, χωρίς 
ξένες μιμήσεις ή ψελίσματα. Γίνεται αυτόνομη κι' αυθύπαρτη και συ
νεισφέρει πολύ πιο ουσιαστικά στην καθόλου Ελληνική ποίηση στην 
οποία ανήκει. 

Οι μεγάλες πράξεις του απελευθερωτικού αγώνα, το μεγαλείο 
και οι χαμοί που βίωσαν οι ποιητές της Κύπρου, έδωσαν μια άλλη 
διάσταση στο έργο των παλαιοτέρων και υπήρξε η βάση, πάνω στην 
οποία πάτησαν οι νεύτεροι ποιητές της Κύπρου. 
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Έτσι ο πατριάρχης της σύγχρονης Κυπριακής ποίησης Κώστας 
Μόντης εμφανίζεται έχοντας διαμορφώσει πια το ποιητικό του πρό
σωπο, για να τραγουδήσει τις μεγάλες στιγμές της Κύπρου και του 
αγώνα της. Το ίδιο συμβαίνει με τον Ξάνθο Λυσιώτη, τον Κύπρο 
Χρυσάνθη, τον Άντη Περνάρη,το Νίκο Κρανιδιώτη, το Θεοδόση Πιε-
ρίδη. 

Ο απελευθερωτικός αγώνας υπήρξε η γενεσιουργός αιτία της εμ
φάνισης ενός μεγάλου αριθμού ποιητών από τους ποίους θα πρέπει 
να σημειώσουμε το συναγωνιστή μας Γιάννη Παπαδόπουλο, που ό ,τι 
έγραψε ήταν για τον Αγώνα, είτε ως ύμνος στην ποίηση του είτε ως 
κατάθεση βιωμάτων στο πεζογραφικό του έργο, τους επίσης αγωνι
στές Σοφοκλή Λαζάρου, Ανδρέα Παστελλά, Κώστα Μιχαηλίδη, Κυ
ριάκο Πλησή, που, ενώ ξεκίνησαν μερικά χρόνια πριν, δέχονται τις 
επιδράσεις της αλλαγής και εμφανίζονται φιλοσοφημένοι με στίχους 
σημαντικούς. Θ' ανοίξω μια παρένθεση εδώ για να επισημάνω τη 
σχεδόν καθολική ατομική συμμετοχή των Κυπρίων ποιητών στον 
αγώνα με κάποιες βέβαια εξαιρέσεις. 

Ξεχωριστή θέση ανάμεσα στους ποιητές αυτής της ομάδας, που 
ξεκίνησαν δηλαδή λίγο παλαιότερα, κατέχει ο πρόωρα χαμένος Πα
ντελής Μηχανικός, που ο αγώνας επηρεάζει καίρια το έργο του και 
που με ιδιότυπους συμβολισμούς του πλέκει έμμεσα το εγκώμιο,για 
να προχωρήσει μετά το 1974 σε σαρκαστικές ανατομές των πολιτικο
κοινωνικών καταστάσεων, καυτηριάζοντας την απουσία της ιστορι
κής μνήμης, που τη θεωρεί υπεύθυνη για τα γεγονότα του 1974. 

Αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία όμως είναι η πλειάδα των ποι
ητών που εμφανίστηκαν μετά το '60 και που μαζί με τους προηγού
μενους συνθέτουν τη γενιά που συντελεί στην από μέσα ανανέωση 
της ποίησης της Κύπρου. 

Απ' αυτή τη γενιά, στην οποία ανήκει και η ομιλούσα θα σημειώ
σω τον Άνθο Λυκαύγη,το Μιχάλη Πασιαρδή,το Θεοκλή Κουγιάλη,τη 
Βέρα Κορφιώτη, το Φοίβο Σταυρίδη, το Μίμη Ιακωβίδη, τη Ντίνα 
Κατσούρη,τον Κώστα Βασιλείου,τον Αχιλλέα Πυλιώτη,το Θεόδωρο 
Στυλιανού,το Γιώργο Μολέσκη και πολλούς άλλους. Βέβαια θα πρέ
πει να τονίσουμε την έντονη παρουσία του Κώστα Μόντη, ο οποίος 
παίρνει τα ηνία του οχήματος. 
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Για να είμαστε ακόμα απόλυτα δίκαιοι, και για αποφυγή παρε
ξηγήσεων, θα πρέπει ίσως να πω πως η επίσημη κριτική αυστηρά θε
ωρεί ποιητές του Αγώνα τον Κώστα Μόντη,το Γιάννη Παπαδόπουλο, 
το Σοφοκλή Λαζάρου, τον Ανδρέα Παστελλά και την Πίτσα Γαλάζη, 
που άμεσα κι έμμεσα ο ενωτικός αγώνας διατρέχει τους στίχους τους 
κι αποτελεί τον καμβά πάνω στον οποίο συνθέτουν την ποίηση τους. 

0 Αγώνας όμως υπήρξε πηγή έμπνευσης για όλους σχεδόν τους 
Κυπρίους αυτής αλλά και για πολλούς της νεότερης γενιάς. Οι ποιη
τές αυτοί έχοντας βιώσει τα μεγάλα γεγονότα του τόπου τους έχουν 
αποκτήσει μια πρόωρη ωριμότητα και η ποίηση τους άλλοτε σοβαρή 
και στοχαστική και άλλοτε δυνατή και λυρική δίνει στην ποίηση του 
τόπου έναν άλλο βηματισμό. 

Χαρακτηριστικά θέλω να επισημάνω όσον αφορά τους στίχους 
των ποιητών που αναφέραμε το ότι για πρώτη φορά σωματοποιείται 
ή προσωποποιείται η Κύπρος στα πρόσωπα των ηρώων και των μαρ
τύρων της. Την αυτοπεποίθηση και το θαυμασμό με τον οποίον ονο
μάζουν τα εντόπια πράγματα (χώρους, γεγονότα, πρόσωπα), που 
στη συνέχεια γίνονται σύμβολα πρωτότυπα για να περνούν έμμεσα 
τους καημούς της ματαίωσης των ονείρων τους, που θα καταρρεύ
σουν ολοκληρωτικά μετά την Τουρκική εισβολή. Αρκετοί από τους 
ποιητές που πρωτοεμφανίστηκαν αυτή την εποχή και ανήκουν στη 
λεγόμενη γενιά του 1960, θα συνεχίσουν την ποιητική τους προσφορά 
και θα δώσουν ένα αξιόλογο έργο. 

Η δεύτερη παρατήρηση αφορά τον τρόπο που εμφανίζονται εκ
φράζοντας ποιητικά καθολικά βιώματα και ανατρέποντας τον κανό
να που θέλει τον ποιητή να ξεκινά με τα προσωπικά και να προχωρεί 
στα καθολικά. Εδώ τα πράγματα λειτούργησαν αυθαίρετα κι' αντί
στροφα. Ξεκίνησε η γενιά αυτή θαμπωμένη από τον Αγώνα με τα κα
θολικά, πέρασε στα προσωπικά για να επιστρέψει μετά το 1974 πά
λι στα καθολικά. Γεγονός που πιστοποιεί πως, όταν ο τόπος κινδυ
νεύει, «ο καθείς και τα όπλα του» και το όπλο του ποιητή είναι το 
ποίημα. 

Η γενιά του 1960 αποτελεί μια τραγική γενιά, που έζησε και 
αγωνίστηκε για την ελευθερία του τόπου, για να δει τον τόπο της 
τουρκοπατημένο. 
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Τα βιώματα της τρομακτικής συμφοράς του 1974 θα επηρεάσουν 
την ποίηση της Κύπρου, όπως είναι φυσικό, και θα της προσδώσουν 
μια άλλη διάσταση. 

0 νόστος της πατρίδας - αίσθημα απόλυτο και μοναδικό στους 
Έλληνες - θα εκφραστεί έντονα, όπως και η διάσταση του τότε και 
του τώρα. 0 καημός της ελευθερίας θα γίνει πάλι συνώνυμος με την 
ποίηση και η πάλη του ποιητή να κρατήσει τη μέσα του ελευθερία, 
για να διεκδικεί την έξω, είναι φανερή. 

Αρκετοί από τους ποιητές της γενιάς του '60 θα προχωρήσουν, 
όπως ο Παντελής Μηχανικός, σε συγκρίσεις συντριπτικές. Η πατρίδα 
σωματοποιημένη θα γίνει καημός ή εμπειρία εκτομής και διαμελι
σμού του ίδιου του σώματος του ποιητή. Εξαίρεση, παρόλο που εμ
φανίστηκε τη δεκαετία του 1960, αποτελεί ο Κυριάκος Χαραλαμπί-
δης, που αρχίζει να απομακρύνεται μετά το 1974 από τη θρησκευτι
κή και την ερωτική διάθεση που χαρακτήριζαν τη δουλειά του όλο 
αυτό το διάστημα και περνά στο τραγικό παρόν της πατρίδας μας με 
αισθήματα χρέους απέναντι στην Ιστορία. 

Μετά το 1974 εμφανίζονται, όπως είναι φυσικό, νέα πρόσωπα 
στο ποιητικό τοπίο, - μερικά από τα οποία πολύ αξιόλογα - που εκ
φράζουν τον καημό τους για τον τόπο. Ενώνουν τους στίχους τους με 
τους παλαιότερους ποιητές, κάνοντας έντονες αναφορές στον αγώνα 
του 1955-59. Τώρα πια ο τόπος ταυτίζεται με την ποίηση, γίνεται 
υπερβατικά νοητός χώρος ελευθερίας. Η ποίηση απομένει η έσχατη 
ελευθερία. Γίνεται φωνή βγαλμένη από τα οστά των προγόνων και 
από των αιώνων την ιστορία και την παράδοση και ζυμωμένη με δά
κρυα γίνεται η απόλυτη έκφραση του τόπου. 

Τα μεγάλα ονόματα των ηρώων και των μαρτύρων του Αγώνα 
και οι τόποι της θυσίας επανέρχονται υπαινικτικά και συνυπάρχουν 
με τα ονόματα των χωριών και των πόλεων, που δεν μπορούμε να 
δούμε,των προσώπων που χάσαμε. Ο ποιητής γίνεται μνήμη συνολι
κή, όνειρο και οδυνηρή πραγματικότητα. Η μνήμη πονά, μα η μνήμη 
σώζει. Η ποίηση, σπαθί ελευθερίας και καταφυγή, μεταβάλλει το 
ποίημα σε πατρίδα, γίνεται φωνή ελευθερίας, γίνεται ταυτόσημη της 
ελευθερίας και η ελευθερία είναι μια και για όλους. 

Σαράντα τέσσερα χρόνια μετά η Κύπρος βιώνοντας μια άνευ 
προηγουμένου τραγωδία, αντιμέτωπη με την αδιαφορία και την κα-
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τάφορη αδικία, σ' εκείνο το ορόσημο ακουμπά, για να αντλήσει δύ
ναμη να αντέξει και να αγωνίζεται για τη δικαίωση της που θα δικαι
ώσει και εκείνον τον αγώνα και τις θυσίες του. 

Σ' αυτόν τον αγώνα ακουμπά και η ποίηση της Κύπρου, γιατί ο 
αγώνας αυτός υπήρξε ορόσημο πνευματικό και μέτρο να μετρούν οι 
ποιητές το ανάστημα τους. Γιατί φυσάει μέσα στους στίχους τους 
φέρνοντας νέους τρόπους και νέα σύμβολα. 

Όταν ο Έλληνας ποιητής της Κύπρου θέλει να πει αυτοθυσία, 
λεβεντιά και απόφαση θα πει: 

Αυξεντίου, Μ άτσης, Λεωνίδας. 
Όταν θα μιλήσει για ολοκαύτωμα θα πει: 
Μαχαιράς, Αρκάδι, Δίκωμο, Μεσολόγγι, Λιοπέτρι. 
Η αθωότητα και η καρτερία έχει τ' όνομα: Καραολής. 
Η υπέρβαση και η καλλιέργεια: Ζάκος. 
Η ποίηση που ξέρει γιατί γράφεται και γίνεται πράξη: Παλληκα-

ρίδης και Φεραίος. 
Η αφοβία του θανάτου: Δημητρίου, Κουτσόφτας, Παναγίδης, Μι

χαήλ, Μαυρομμάτης. 
Η ακλόνητη θρησκευτική πίστη: Πατάτσος, Κάρυος, Παρίδης, 

Γιωργάλλας. 
Η γενναιότητα: Δράκος, Λένας, Πίττας, Παπακυριακού, Σαμα

ράς, Τσιάρτας. 
Η θυσία της νεότητας: Γιάλλουρος, Πετράκης Κυπριανού, Βλά

μης, Σοφοκλέους, Παπαβερκίου, Αριστείδης Χαραλάμπους. 
Η οργή και η αντίσταση έχουν το όνομα: Λουκία Παπαγεωργίου. 
Το μαρτύριο θα το πει: Ομορφίτα, Κεντρικές Φυλακές, Νίκος Γε

ωργίου, Πλάτωνας Στυλιανού, Θεοδόσης Χατζηθεοδοσίου. 
Κι' όταν σήμερα θέλει να πει θυσία αλογάριαστη, ζωή αφιερωμέ

νη, πίστη και αγώνας θα πει: Ελένη Φωκά, που έσπερνε τους σπό
ρους της γλώσσας και τη χριστιανική πίστη στην κατεχόμενη Καρπα
σία και γυναίκες του οδοφράγματος, που στέκονται εκεί ακλόνητες 
στις επάλξεις. 



84 

Όταν θέλει να εκφράσει τη γενναιότητα, την απόφαση και την 
αλογάριαστη αγάπη για τη γη των πατέρων του θα πει Τάσος Ισαάκ 
και Σολωμός Σολωμού. 

0 αγώνας της Κύπρου δεν τέλειωσε και δε θα τελειώσει, αν δε 
δικαιωθεί. Γι' αυτό τραγουδούμε, θυμόμαστε, γράφουμε στίχους, 
ακουμπώντας σ' εκείνο το ορόσημο που φώτισε δρόμους ελευθερίας 
και αρετής. 

ΠΙΤΣΑ ΓΑΛΑΖΗ 
Σημειώσεις 

1. Η ομιλία αυτή βασίστηκε κυρίως ως προς τις πηγές στη συνεχή σαραντάχρονη 
έρευνα της ομιλήτριας, αποτέλεσμα της οποίας υπήρξε η συλλογή πολλών στοι
χείων, αλλά και στα βιβλία που κυκλοφόρησαν για την περίοδο του αγώνα 
1955-59. τα οποία ευτυχώς τα τελευταία χρόνια πληθαίνουν. 

2. Η αναφορά της ποίησης σε σχέση με την ιστορία στηρίζεται στους στίχους 
«Το ποίημα απόμεινε η μόνη δίοδος για να περνά η ιστορία δίχως μάσκα». Πί
τσας Γαλάζη. «Υπνοπαιδεία», Εκδόσεις των Φίλων 1979. 

3. Στη γενιά του '60 ανήκουν και άλλοι ποιητές. Εδώ αναφέρονται όσοι εμπίπτουν 
στο αντικείμενο αυτής της ομιλίας. Όσοι δηλ. έγραψαν στίχους για τον απελευ
θερωτικό αγώνα 1955-59. 
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ΜΙΧΑΛΑΚΗI. ΜΑΡΑΘΕΥΤΗ 
Η ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ TOT ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΕΟΚΑ 
ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΟΪ ΛΟΓΟΤΕΧΝΗ 

1. Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΕΟΚΑ ΚΑΙ Η ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 
Ο αγώνας της Ε Ο Κ Α είναι μια πρωτογενής πράξη, που δημιούρ

γησε ιστορία. Πρωτογενείς είναι οι πράξεις που αποτελούν πηγαία 
έκφραση του πνεύματος του ανθρώπου και διαμορφώνουν την πο
ρεία της ανθρωπότητας. Τέτοιες είναι οι πράξεις και τα έργα των 
αναμορφωτών της κοινωνίας, όπως είναι οι ιδρυτές θρησκειών, οι με
γάλοι φιλόσοφοι, οι ερευνητές της αλήθειας, οι αγωνιστές της ελευ
θερίας. 

Οι πρωτογενείς πράξεις για να διατηρηθούν στην ιστορική μνήμη 
χρειάζονται τις δευτερογενείς δημιουργικές πράξεις της ιστοριογρα
φίας και της τέχνης. Η ιστοριογραφία, που συνήθως αποκαλούμε «ε
πιστήμη της ιστορίας», δεν δημιουργεί, αλλά καταγράφει τις πρωτο
γενείς ιστορικές πράξεις «ίνα μη τα γενόμενα εξ ανθρώπων εξίτηλα 
γένωνται και ίνα μη τα μεγάλα και θαυμαστά ακλεά γένονται», 
όπως διατύπωσε ο Ηρόδοτος τον σκοπό της ιστορίας του. Δηλαδή, η 
ιστοριογραφία καταγράφει τα ιστορικά γεγονότα για να μη λησμονη
θούν και για να μην παραμείνουν χωρίς την ανάλογη μνεία τα μεγά
λα και θαυμαστά έργα. Η ιστοριογραφία ως καταγραφή των πρωτο
γενών ιστορικών γεγονότων είναι πράξη δευτερογενής. 

Το ίδιο συμβαίνει και με τη λογοτεχνία. Η λογοτεχνία είναι μια 
δευτερογενής πράξη που συμβάλλει στη διαιώνιση των πρωτογενών 
πράξεων. Μια πρωτογενής πράξη, όσο σημαντική και αν είναι,χάνε
ται μέσα στον αέναο ρουν του χρόνου, εκτός και αν μεταποιηθεί από 
τον λογοτέχνη και τον καλλιτέχνη σε έργο τέχνης. Χαρακτηριστικό 
είναι το ακόλουθο γεγονός που διηγείται ο Αρριανός. Όταν ο Μέγας 
Αλέξανδρος έφθασε στο Ίλιον της Μικράς Ασίας «εστεφάνωσε τον 
Αχιλλέως τάφον... και ευδαιμόνισεν... Αχιλλέα, ότι Ομήρου κήρυκος 
εις την έπειτα μνήμην έτυχεν..} » Δηλαδή, ο Μέγας Αλέξανδρος εστε-

1. Αρριανου Αλεξάνδρου Ανάβασις, A' XII, 1 
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φάνωσε τον τάφο του Αχιλλέα, και τον εμακάρισε γιατί αξιώθηκε να 
έχει τον Όμηρο υμνητή των κατορθωμάτων του, ώστε αυτά να διατη
ρούνται στη μνήμη των μεταγενεστέρων. 

Η λογοτεχνία με την αισθητική χρήση του λόγου, προβάλλει και 
διαιωνίζει τις αξίες και τα πρωτογενή έργα που χαρακτηρίζουν έναν 
πολιτισμό. 0 λογοτέχνης δεν κάμνει ιστορία, αλλά προσπαθεί να δι
εισδύσει στην ουσία των γεγονότων και να αποδώσει με λογοτεχνικά 
μέσα τις πνευματικές και συναισθηματικές τους διαστάσεις σε σχέση 
με το παρόν και το μέλλον. Η λογοτεχνία αποτελεί θέαση και έκφρα
ση του βαθύτερου νοήματος της ζωής, όπως αυτό δημιουργείται και 
αποκαλύπτεται με τις πρωτογενείς πράξεις. Χωρίς τη λογοτεχνική 
τους έκφραση πολλές αξιόλογες πράξεις θα λησμονούνταν και η επί
δραση τους επί των μεταγενεστέρων θα εξέλιπε εντελώς. Αναλογι
σθήκαμε ποτέ πώς θα γνωρίζαμε την Ελληνική Επανάσταση αν δεν 
υπήρχαν ο Σολωμός και ο Μακρυγιάννης; Αναλογισθήκαμε πώς θα 
γνωρίζαμε τα γεγονότα της 9ης Ιουλίου του 1821 στην Κύπρο, αν δεν 
υπήρχε ο Βασίλης Μιχαηλίδης; Μόνο οι πράξεις που μεταποιούνται 
σε έργα τέχνης γίνονται κτήμα του λαού. Όλα τα άλλα γεγονότα εί
ναι γνωστά μόνο στους ειδικούς επιστήμονες και στους λίγους ερευ
νητές της επιστήμης της ιστορίας. 

0 αγώνας της ΕΟΚΑ, ως μια πρωτογενής πράξη που αποτελεί 
το κορυφαίο γεγονός στη νεότερη κυπριακή ιστορία και που έφερε 
στην Κύπρο, ύστερα από οχτώ αιώνων σκλαβιάς,τον ελεύθερο πολι
τικό βίο, υπήρξε πηγή έμπνευσης για πολλούς λογοτέχνες στην Κύ
προ και στο εξωτερικό. Εκατοντάδες είναι τα ποιητικά, πεζά και θε
ατρικά έργα, με τα οποία επιδιώκεται η λογοτεχνική έκφραση του 
αγώνα της ΕΟΚΑ2. Στο «Ανθολόγιο Κειμένων για τον Αγώνα της 
ΕΟΚΑ3» ανθολογούνται 332 πεζά και ποιητικά έργα 181 συγγρα-

2. Μιχαλάκη I . Μαραθευτη: «0 Αγώνας της ΕΟΚΑ στην Κυπριακή Λογοτεχνία», 
περιοδικό «Πνευματική Κύπρος», αρ. 385-387, Γενάρης - Δεκέμβρης 1997. 
σσ.118-126. 

3. Μιχ. I . Μαραθευτη, Ρούλας Ιωαννίδου - Σταύρου: Ανθολόγιο Κειμένων για τον 
Αγώνα της ΕΟΚΑ, έκδοση Συμβουλίου Ιστορικής Μνήμης Αγώνα ΕΟΚΑ 1955-
1959, Λευκωσία 1997. 
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φέων. Ανάμεσα σ' αυτούς συγκαταλέγονται 13 αγωνιστές ποιητές, 
18 γονείς ηρωομαρτύρων, 22 συγγραφείς μαρτυριών και 117 λογοτέ
χνες. Το πλήθος των συγγραφέων που ασχολήθηκαν με τον κυπρια
κό απελευθερωτικό αγώνα μαρτυρεί τη σημασία που του αποδίδεται 
ως μιας πρωτογενούς πράξης, που συνέβαλε στη διαμόρφωση της 
ιστορικής πορείας της Κύπρου, καθώς και την απήχηση που είχε 
στους λογοτεχνικούς κύκλους. 

0 κάθε λογοτέχνης βλέπει και παρουσιάζει διαφορετικά τον αγώ
να του '55. Μερικοί αφορμώνται από τα γεγονότα του αγώνα, τα 
οποία και προσπαθούν να αποδώσουν λογοτεχνικά. Άλλοι διεισδύουν 
στη βαθύτερη ουσία των γεγονότων, την οποία και μεταποιούν σε 
διαχρονικά πνευματικά δημιουργήματα. Άλλοι συγκινούνται από τα 
γεγονότα και μεταποιούν τη συγκίνηση τους σε λογοτεχνικό έργο. 
Άλλοι, τέλος, αναγνωρίζουν απλώς τη σημασία του αγώνα και γρά
φουν λογοτεχνήματα,χωρίς όμως να νιώθουν το βαθύτερο πνεύμα του 
και χωρίς να νοιάζονται για την ιστορική αλήθεια. Θεωρούν τον αγώ
να ως ένα μέσο για τη δική τους προσωπική έκφραση και προβολή. 
Είναι γι' αυτούς τους τελευταίους που δημιουργείται πρόβλημα σχετι
κά με την ελευθερία του λογοτέχνη που ασχολείται με σύγχρονα ιστο
ρικά γεγονότα, όπως είναι και ο αγώνας της ΕΟΚΑ. «Εχουν το δικαί
ωμα, εν ονόματι της ελευθερίας του λογοτέχνη, να παραποιούν την 
πρωτογενή πράξη, την οποίαν θέλουν, δήθεν, να διαιωνίσουν;» 

Κάθε λογοτέχνης, και ασφαλώς και ο λογοτέχνης που ασχολείται 
με τον αγώνα της ΕΟΚΑ, είναι ελεύθερος να κάμει τις δικές του επι
λογές θεμάτων, να τα διατυπώσει με τα εκφραστικά μέσα που ο ίδιος 
θεωρεί κατάλληλα, να αφαιρέσει από τα γεγονότα λεπτομέρειες και 
να προσθέσει διάλογους και στοιχεία, που τονίζουν την πρωτογενή 
πράξη ή προεκτείνουν τον τρόπο σκέψης και δράσης των ηρώων. Η 
ελευθερία όμως του λογοτέχνη δεν είναι απεριόριστη, ιδιαίτερα όταν 
αντλεί από τη σύγχρονη ιστορία. Στην περίπτωση αυτή δεσμεύεται 
έναντι των δημιουργών της πρωτογενούς πράξης. Το έργο του θα εί
ναι αρνητικό, αν ξεφεύγει από την ιστορική αλήθεια4. 

4. Τάσου Αθ. Γριτσόπουλου: «Η Ιστορική Ύλη ως Θέμα της Λογοτεχνίας», Ανατύ-
πωσις εκ του περιοδικού «Παρνασσός»,τόμ. Γ',αρ. 2, Αθήναι 1961, σσ. 246-7. 
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Κάθε αισθητική χρήση του λόγου δεν αποτελεί λογοτεχνία, όπως 
ισχυρίζονται μερικοί. Η λογοτεχνία δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά μέσο 
για την προβολή των πανανθρώπινων αξιών και των πρωτογενών 
πράξεων. Όσα είπε ο Αριστοτέλης για τον ορισμό της τραγωδίας, ότι 
είναι «μίμησις πράξεως σπουδαίας και τελείας...» ισχύουν γενικά και 
για το είδος εκείνο της λογοτεχνίας που αντλεί τα θέματα του από 
την ιστορία και ιδιαίτερα από την πρόσφατη ιστορία. Λόγω αυτής 
της παρεξήγησης για την έννοια της λογοτεχνίας, πολλοί προτείνουν 
επαναπροσδιορισμό του ρόλου του λογοτέχνη, ο οποίος φαίνεται 
πως μέσα στην κρίση του σύγχρονου κόσμου έχει χάσει τον προσα
νατολισμό του, επειδή περιόρισε τη λογοτεχνία στην αισθητική χρήση 
του λόγου, παραγνωρίζοντας τη σχέση λογοτεχνίας με τις άλλες 
αξίες της ζωής. Πρωτογενής πράξη είναι ο αγώνας της ΕΟΚΑ. Ήταν 
η έκφραση της ζώσας ψυχής της Κύπρου που ζητούσε την ελευθερία 
της. Αυτήν τη ζώσα ψυχή πρέπει να προβάλλει και η λογοτεχνία για 
τον αγώνα του '55. Διαφορετικά είναι μια αρνητική και απορριπτέα 
λογοτεχνία. 

Η σχέση του λογοτέχνη με την ιστορική αλήθεια, εκτύς από την 
προσωπικότητα και το λογοτεχνικό του ταλέντο, επηρεάζεται και 
από δυο άλλους βασικούς παράγοντες: 
α) Τη χρονική απόσταση του λογοτέχνη από τον αγώνα του '55, και 
β) το λογοτεχνικό είδος που εκλέγει για την παρουσίαση των γεγο

νότων. 

2. Η ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ '55 
Μερικά κείμενα για τον αγώνα γράφτηκαν από τους ίδιους τους 

αγωνιστές υπό τους ήχους των εκρήξεων και τη βουή των διαδηλώσε
ων και εκφράζουν τον αγωνιστικό παλμό του '55. Τα έργα αυτά, κυ
ρίως ποιητικά, αποτελούσαν πνευματικό όπλο που στόχευε στην 
καλλιέργεια της αγωνιστικότητας. Ας θυμηθούμε τα «Εμπρός, 
εμπρός η ΕΟΚΑ κράζει» του Χριστόδουλου Παπαχρυσοστόμου5 και 
«Εμπρός με σύμβολο τον σταυρό μας» του Νίκου Κόση6, που συγκι-

5. Ανθολόγιο, σ. 493. 
6. Ανθολόγιο, σ. 314. 

89 

νούσαν τα αγωνιστικά νιάτα του '55. Άλλα κείμενα γράφτηκαν αργό
τερα στην ησυχία των σπουδαστηρίων και οι συγγραφείς τους προ
σπάθησαν να εκφράσουν τη συγκίνηση και τον θαυμασμό που τους 
προκάλεσαν τα ηρωικά επιτεύγματα των ηρωομαρτύρων και των 
αγωνιστών της ΕΟΚΑ. 

Παρόλο που ο αγώνας της ΕΟΚΑ έγραψε και αποτελεί ιστορία, 
τα λογοτεχνικά έργα για τον αγώνα δεν μπορούν να ονομαστούν κατ' 
ακρίβειαν ιστορικά, με τη φιλολογική σημασία του όρου. Συνήθως 
ό ,τι ονομάζουμε ιστορικά λογοτεχνικά έργα είναι εκείνα που έχουν 
ως θέμα τους γεγονότα που διαδραματίσθηκαν στο απόμακρο ή το 
σχετικά απομακρυσμένο παρελθόν. Τα λογοτεχνικά έργα για τον 
αγώνα της ΕΟΚΑ, επειδή έχουν ως θέμα τους πρόσφατα ιστορικά 
γεγονότα, ανήκουν στην κατηγορία εκείνη της λογοτεχνίας που ανα
φέρεται σε σύγχρονα ιστορικά βιώματα, όπως είναι τα έργα του Διο
νυσίου Σολωμού για την ελληνική επανάσταση και μερικά έργα νεό
τερων λογοτεχνών για τη μικρασιατική περιπέτεια και τον πόλεμο 
του '40. 

0 διαχωρισμός αυτός των λογοτεχνικών έργων που αναφέρονται 
σε πρόσφατα ιστορικά βιώματα ή σε παλαιότερα ιστορικά γεγονότα 
είναι απαραίτητος, επειδή η χρονική απόσταση του συγγραφέα από 
το ιστορικό γεγονός επηρεάζει άμεσα όχι μόνο τον τρόπο της γραφής 
του, αλλά και την ελευθερία που του παρέχει η τέχνη στην καταγρα
φή των γεγονότων7. Κατά τη μεταποίηση παλαιότερων ιστορικών γε
γονότων σε λογοτεχνήματα, ο συγγραφέας έχει τη δυνατότητα να δη
μιουργήσει με τη φαντασία του και να προσθέσει σκηνές και διαλό-

7. Τόσο στα πρόσφατα ιστορικά βιώματα όσο και στα παλαιότερα ιστορικά γε
γονότα υποχρέωση του λογοτέχνη είναι να συλλάβει το βάθος και την ουσία 
μιας πρωτογενούς πράξης και να την μεταποιήσει σε λογοτεχνικό είδος. Άλλ' 
ενώ για τα πρόσφατα ιστορικά βιώματα ο συγγραφέας χρησιμοποιεί την «άμε
ση λογοτεχνική γραφή», βουτά δηλαδή την πέννα του στο νωπό αίμα, στα δά
κρυα και στον ιδρώτα των πρωταγωνιστών της πράξης και προσπαθεί να την 
αποδώσει λογοτεχνικά, χωρίς οποιαδήποτε αλλοίωση ή παραποίηση, για τα 
ιστορικά γεγονότα του παρελθόντος χρησιμοποιεί την «εκλογικευμένη γραφή». 
που στηρίζεται σττ)ν αντικειμενική μελέτη και την ελεύθερη απόδοση των ιστο
ρικών γεγονότων και των προσώπων. 
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γους, που, κατά την αντίληψη του, αναβιώνουν το πνεύμα της εποχής 
και αποδίδουν με μεγαλύτερη ζωντάνια τα ιστορικά γεγονότα και τα 
πρόσωπα. Εκείνο που ουσιαστικά επιδιώκει ο λογοτέχνης που ανα
φέρεται σε παλαιότερες ιστορικές εποχές είναι να αναπλάσει τη ζωή, 
όπως οι έρευνες του τον οδήγησαν να τη φαντασθεί, και να ζωντανέ
ψει με την τέχνη του λόγου τους πρωταρχικούς παλμούς που οδήγη
σαν στην πρωτογενή πράξη8. 

Το πλεονέκτημα τούτο της ελεύθερης ανάπλασης της ζωής δεν το 
έχει ο λογοτέχνης που ασχολείται με πρύσφατα ιστορικά γεγονότα. 
Ο λογοτέχνης στην περίπτωση αυτή δεσμεύεται, τόσο από τα γεγο
νότα όσο και από το αναγνωστικό του κοινό. Οποιαδήποτε προσπά
θεια του να πρωτοτυπήσει σε βάρος της αλήθειας των γεγονότων, εί
τε επινοώντας νέα ή διαστρεβλώνοντας τα πραγματικά γεγονότα, εί
τε απομιμούμενος λογοτεχνικές επινοήσεις άλλων συγγραφέων, αυ
τόματα απομακρύνεται από τους στόχους και τα πλαίσια που του 
διαγράφει η λογοτεχνία του αγώνα. Είναι περιττόν να τονιστεί ότι ο 
λογοτέχνης αυτός ελάχιστα ενδιαφέρεται να αποδώσει το πνεύμα 
του αγώνα. 

3. Η ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ 
Εκτός από τη χρονική απόσταση,η αλήθεια των ιστορικών γεγο

νότων επηρεάζεται και από το λογοτεχνικό είδος με το οποίο εκφρά
ζεται ο κάθε συγγραφέας. Όπως έχει ήδη αναφερθεί η λογοτεχνία για 
τον αγώνα περιλαμβάνει έργα ποιητικά, πεζά και θεατρικά. Το κάθε 
λογοτεχνικό είδος, λόγω του συγκεκριμένου στόχου στον οποίο απο
βλέπει και των διαφορετικών λογοτεχνικών μέσων που χρησιμοποιεί, 
αξιοποιεί με διαφορετικό τρόπο το ίδιο ιστορικό γεγονός. Ας πά-

8. Σε πολλά λογοτεχνικά έργα οι πρωταρχικοί αυτοί παλμοί μπορεί ενίοτε να 
ανήκουν και στην κατηγορία του μύθου. Στον Όμηρο,για παράδεγμα, οι πρά
ξεις των ηρώων συμπλέκονται με τις μυθικές πράξεις των θεών. Για τους ήρω
ες όμως της εποχής εκείνης οι πράξεις αυτές των θεών αποτελούσαν προσωπι
κή τους πίστη. Ήταν μέρος της ζωής τους. Γι' αυτό και θα ήταν λάθος του Ομή
ρου αν δεν τις περιέγραφε, γιατί δεν θα απέδιδε τότε το πνεύμα της εποχής. Εί
ναι γι' αυτό που πρέπει απαραίτητα τα ιστορικά αυτά λογοτεχνήματα να δια
χωρίζονται από τα έργα της φαντασίας. 

91 

ρουμε για παράδειγμα τη θυσία του Αυξεντίου. Διαφορετικά την 
αξιοποιεί η ποίηση, διαφορετικά το διήγημα και διαφορετικά το δο
κίμιο ή το θέατρο. Το γεγονός τούτο δημιουργεί και διαφορετικά 
προβλήματα όσον αφορά την ιστορική αλήθεια των γεγονότων. Χω
ρίς να υπεισέρχομαι σε λεπτομέρειες, θα σκιαγραφήσω όσον το δυ
νατό πιο σύντομα τη σχέση της ιστορικής αλήθειας προς τα διάφορα 
λογοτεχνικά είδη. 

Ιστορική αλήθεια και ποίηση 
Η ποίηση αποτελεί το πιο σημαντικό λογοτεχνικό είδος με το 

οποίο έχει εκφρασθεί ως τώρα ο αγώνας της ΕΟΚΑ. Και τούτο γιατί 
η ποίηση δεν περιγράφει γεγονότα, αλλά αναζητεί τη βαθύτερη ουσία 
των πρωτογενών πράξεων και εκφράζει τα προσωπικά βιώματα του 
ποιητή που απορρέουν απ' αυτές. Ο ποιητής στέκει πρύσωπο με 
πρόσωπο απέναντι στους ήρωες και στα γεγονότα του αγώνα, εισδύ
ει στο βάθος των πράξεων τους,γεμίζει την ψυχή του από το μέγεθος 
της δικής τους ψυχής και προσπαθεί με τα μέσα που του παρέχει η 
ποίηση, δηλαδή τις εικόνες και τα σύμβολα, να εκφράσει την πλημ
μυρά των αισθημάτων που του έχουν δημιουργήσει. Ο ποιητής δεν 
προσπαθεί να περιγράψει τα γεγονότα. Απλώς αφορμάται από αυτά 
και,χωρίς να τα προδίδει,τα ξεπερνά με την αφαιρετική δύναμη του 
λόγου. Δεν δημιουργείται, επομένως, γι' αυτόν θέμα παραποίησης ή 
όχι των γεγονότων. Δίνω ως παράδειγμα ένα σύντομο ποίημα της 
Χρυσάνθης Ζιτσαίας: 

Φυλακισμένα Μνήματα 
Σταυροί και δάφνες φύτρωσαν στη γη. 
Πανάχραντου Ναού προσκυνητάρια. 
Περνάει το φως επάνω και ριγεί. 
Όχι δεν πέθαναν αυτά τα παλληκάρια. 

Ιστορική αλήθεια και πεζός λόγος 
Στον πεζό λόγο υπάγονται το λογοτεχνικό αφήγημα,το διήγημα, 

η νουβέλα,το μυθιστόρημα και το δοκίμιο. 

α) Αφήγημα 
Το είδος που συνάδει πιο πολύ με τη λογοτεχνική έκφραση του 

αγώνα είναι το λογοτεχνικό αφήγημα, το οποίο πρέπει να διαχωρι-

\ 
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σθεί, τόσο από την απλή αφήγηση όσο και από το δημοσιογράφημα, 
που αποτελεί την πρώτη ύλη για την ιστοριογραφία. Η αφήγηση εί
ναι μια προσωπική μαρτυρία χωρίς λογοτεχνικές αξιώσεις. Πρόσωπα 
που έζησαν τα γεγονότα του αγώνα, που υπήρξαν σύντροφοι και συ
νοδοιπόροι των ηρωομαρτύρων, αγωνιστές που έλαβαν μαζί τους 
μέρος σε μάχες και επικίνδυνες αποστολές, αισθάνονται την ψυχική 
ανάγκη να καταγράψουν τα βιώματα τους. Να τα καταγράψουν έτσι 
όπως οι ίδιοι τα θυμούνται, γι' αυτό και ενδέχεται η δική τους αφή
γηση να αφίσταται, άλλοτε λιγότερο και άλλοτε περισσότερο, από τα 
γεγονότα όπως τα είδαν και τα έζησαν άλλοι συναγωνιστές τους. 
Έχουν μέχρι σήμερα καταγραφεί εκατοντάδες αφηγήσεις, που απο
τελούν πολύτιμη πηγή για τον ιστορικό του μέλλοντος. 

Όλες οι αφηγήσεις, ως προσωπικές μαρτυρίες, έχουν η καθεμιά 
τη δική της ιστορική αξία. Δεν είναι όμως κατ' ανάγκη και λογοτε
χνήματα. Μερικές από αυτές μπορούν να χαρακτηρισθούν ως λογο
τεχνήματα, άλλες όμως όχι. Τούτο εξαρτάται από τα λογοτεχνικά 
στοιχεία που περιέχουν, όπως: Την έντεχνη παρουσίαση των διαχρο
νικών στοιχείων, την ανάλυση γεγονότων και καταστάσεων, την 
αφαιρετική ικανότητα του αφηγητή, τη γλωσσική διατύπωση και τη 
δύναμη της περιγραφής. Όλα αυτά τα λογοτεχνικά στοιχεία, άλλα σε 
μεγαλύτερο και άλλα σε μικρότερο βαθμό, ενυπάρχουν στο λογοτε
χνικό αφήγημα,το οποίο,πέραν από τα ιστορικά στοιχεία,εκφράζει 
και την προσωπική θεώρηση των γεγονότων από τον συγγραφέα, γε
γονός που το διαφοροποιεί και από το δημοσιογράφημα. 

Εκτός από τα σύντομα αφηγήματα, έχουν γραφτεί για τον αγώνα 
της ΕΟΚΑ και εκτενή αφηγήματα, όπως εκείνα του Σοφοκλή Λαζά
ρου9, της Αγγελικής Σμυρλή10 κ.ά. Οι συγγραφείς των εκτενών αυτών 
αφηγημάτων, είτε ήταν αγωνιστές είτε βίωσαν τα γεγονότα του αγώ-

9. Σοφοκλή Λαζάρου: «Οδός Ελευθερίας - Στάση Θανάτου», Λευκωσία - Κύ
προς, 1969. Β' έκδοση (ξαναδουλεμένη), Αθήνα 1997. Στη δεύτερη έκδοση 
αναγράφεται μετά τον τίτλο η ένδειξη «Αφήγημα». 

10. Αγγελικής Σμυρλή: Τον καιρό του αγώνα, Αθήνα 1987. Η συγγραφέας χαρα
κτηρίζει το έργο της ως «Μυθιστόρημα», πρόκειται όμως για εκτενή αφήγη
ση πραγματικών γεγονότων που γνώριζε από προσωπική εμπειρία. 
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να ως μικροί μαθητές. Γι' αυτό και δεν απομακρύνονται από την 
ιστορική αλήθεια. Προσπαθούν να αποδώσουν την ουσία και το με
γαλείο του αγώνα όπως τα έζησαν οι ίδιοι και οι συναγωνιστές τους, 
ή όπως τον διατηρούν στις παιδικές τους αναμνήσεις. Τα αφηγήματα 
αυτά, λόγω της έκτασης τους, δίνουν την εντύπωση ότι πρόκειται για 
μυθιστορήματα. Πολύ όμως απέχουν από τα μυθιστορήματα, τα 
οποία στηρίζονται σε κάποιο μύθο και κατά κανόνα παραποιούν τα 
γεγονότα. 

β) Διήγημα 
Η σύντομη αφήγηση εξελίσσεται σε διήγημα όταν ο συγγραφέας 

ξεφύγει από την ιστοριογραφική καταγραφή και επικεντρωθεί στη 
διαχρονική ουσία ενός ή περισσότερων γεγονότων. Παρόλον που και 
τα διηγήματα για τον αγώνα της ΕΟΚΑ στηρίζονται σε πραγματικά 
γεγονότα, εντούτοις διαφέρουν από τις σύντομες αφηγήσεις, όπως η 
φωτογραφία από το ελεύθερο σκίτσο. Στο διήγημα ο λογοτέχνης κα
ταφεύγει στην αφαίρεση εκείνου που κατά τη γνώμη του δεν είναι 
ουσιώδες, προβαίνει στην προσθήκη λεπτομερειών ή και φανταστι
κών ακόμη σκηνών και διαλόγων, που τους θεωρεί ότι αποδίδουν κα
λύτερα την προσωπικότητα ενός ήρωα ή την ουσία ενός γεγονότος, 
και προσπαθεί να εναρμονίσει το εν χρόνω ιστορικό γεγονός με τα 
πανανθρώπινα υπαρξιακά θέματα και τις διαχρονικές αξίες. 

Αν ένα διήγημα βρίσκεται πιο κοντά ή πιο μακριά από την ιστο
ρική αλήθεια τούτο εξαρτάται από τον συγγραφέα και τις πρωτογε
νείς πηγές του. Μερικά διηγήματα έχουν γραφτεί από δόκιμους λο
γοτέχνες, όπως τον Κώστα Μόντη, τον Κύπρο Χρυσάνθη, τον Γιάννη 
Παπαδόπουλο, τον Πέτρο Στυλιανού και άλλους, που είχαν προσω
πικές εμπειρίες από τον αγώνα. Τα διηγήματα αυτά αποδίδουν το 
πνεύμα του αγώνα χωρίς να απομακρύνονται από τα ιστορικά γεγο
νότα. Άλλα όμως διηγήματα γράφτηκαν από νεότερους συγγραφείς 
που γνώρισαν τον αγώνα από αφηγήσεις παλαιότερων ή από βιβλία. 
Από τα διηγήματα αυτά μερικά αποδίδουν πιστά το πνεύμα του 
αγώνα, άλλα όμως, και ιδιαίτερα εκείνα στα οποία οι συγγραφείς 
τους για λόγους προσωπικούς ή κομματικούς προσπαθούν να δώ
σουν δικές τους ερμηνείες για τον αγώνα, απομακρύνονται, άλλοτε 
λιγότερο και άλλοτε περισσότερο, από την ιστορική αλήθεια. 
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γ) Μυθιστόρημα 
Ακόμη μεγαλύτερη απομάκρυνση, τόσο από τα ιστορικά γεγονό

τα όσο και από το πνεύμα του αγώνα παρατηρείται στο μυθιστόρη
μα. Κεντρικό θέμα του μυθιστορήματος είναι, εξ ορισμού, η ανέλιξη 
ενός μύθου, που συνδέεται με κάποιο πραγματικό ή φανταστικό γε
γονός. 0 μύθος όμως ποτέ δεν μπορεί να αντικασταστήσει την ιστο
ρία. Εξ ορισμού, επομένως, το μυθιστόρημα δεν αναφέρεται στην 
απόλυτη ιστορική αλήθεια. Γι' αυτό και το μυθιστόρημα δεν είναι το 
κατάλληλο λογοτεχνικό είδος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
πρόσφατα ιστορικά γεγονότα όπως είναι και ο αγώνας της ΕΟΚΑ. 
Παρόλον τούτο μερικοί συγγραφείς αποπειράθηκαν να γράψουν μυ
θιστορήματα. Μερικά γράφτηκαν από συγγραφείς που είχαν προσω
πικές εμπειρίες ή παιδικές αναμνήσεις από τον αγώνα. Τα μυθιστο
ρήματα αυτά, που θα μπορούσαν να χαρακτηρισθούν ως νουβέλες 
παρά ως μυθιστορήματα, δεν απομακρύνονται από την ουσία των 
γεγονότων, τα οποία όμως και δεν αποδίδουν πιστά, όπως συμβαί
νει στα αφηγήματα, τουλάχιστον όσον αφορά τον χρόνο και τα 
εμπλεκόμενα πρόσωπα11. 

Άλλα μυθιστορήματα γράφτηκαν από συγγραφείς που, είτε έζη
σαν είτε δεν έζησαν τα γεγονότα του αγώνα της ΕΟΚΑ, απομακρύ
νονται πολύ από την ιστορική αλήθεια. Οι συγγραφείς των μυθιστο
ρημάτων αυτών δημιουργούν ένα φανταστικό μύθο σχετικά με τον 
αγώνα της ΕΟΚΑ και τον μύθο αυτό προσπαθούν να τον αποδώσουν 
λογοτεχνικά, μιμούμενοι πρότυπα και τρόπους γραφής που ταιριά
ζουν σε έργα με άλλο περιεχόμενο ή που αναφέρονται σε άλλες επο
χές. Τα έργα αυτά προκαλούν έντονη την αντίδραση του κοινού και 
των αναγνωστών που γνωρίζουν από προσωπικές εμπειρίες τα 
πραγματικά γεγονότα του αγώνα. 

Σ' ένα μυθιστόρημα η συγγραφέας12, ούτε λίγο ούτε πολύ, θέλει 
να παρουσιάσει τον Αρχηγό Διγενή ότι κατά τη διάρκεια του αγώνα 
ζούσε στην Αίγυπτο και ότι ο Διγενής στην Κύπρο ήταν ένα φαντα-

11. Άντρος Παυλίδης: «Οι Εχθροί». Μυθιστόρημα, Λευκωσία 1995. 
12. Αναγνωστοπούλου Λίλιαν: Οι δύο Διγενήδες, Αθήνα 1984. 
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στικό πρύσωπο. Επειδή στην ελληνική λογοτεχνία παρουσιάζεται 
ένα τέτοιο μοτίβο με την ομηρική Ελένη και το «αδειανό πουκάμι
σο» του Σεφέρη,η συγγραφέας θέλησε να το αντιγράψει για να προ
καλέσει, ασφαλώς, αίσθηση, χωρίς να αντιλαμβάνεται ότι με τα όσα 
γράφει διαστρέφει τα ιστορικά γεγονότα και απομακρύνεται από το 
πνεύμα του αγώνα. 

Ένας άλλος συγγραφέας13 επινοεί στο, κατά τα άλλα καλογραμ
μένο από τεχνική και γλωσσική άποψη, μυθιστόρημα του σωρεία 
ανύπαρκτων στοιχείων και γεγονότων με τα οποία συνθέτει τον μύθο 
του έργου του. Δεν περιορίζεται όμως στα ανύπαρκτα αυτά στοιχεία, 
αλλά προσπαθεί να παρουσιάσει τους αγωνιστές και τις αγωνίστριες 
να ασχολούνται συνέχεια με το σεξ, ακολουθώντας, ως προς το θέμα 
αυτό τον συρμό της σύγχρονης πορνογραφικής λογοτεχνίας. Δια
στρεβλώνει έτσι, τόσο τα πραγματικά γεγονότα όσο και το πνεύμα 
του αγώνα. 

δ) Νουβέλα 
Η νουβέλα είναι ένα λογοτεχνικό είδος ανάμεσα στο διήγημα και 

στο μυθιστόρημα. Δεν έχει την περίτεχνη πλοκή του μυθιστορήματος 
προσφέρει όμως τη δυνατότητα στον συγγραφέα να επεκταθεί σε 
πολλά και διαφορετικά γεγονότα και σε πολλές λεπτομέρειες, κάτι 
που δεν προσφέρει το διήγημα. Η νουβέλα είναι ένα λογοτεχνικό εί
δος που μπορεί άνετα να χρησιμοποιηθεί για τη λογοτεχνική έκφρα
ση του αγώνα της ΕΟΚΑ. Προσφέρει στον συγγραφέα τη δυνατότη
τα να αποδώσει κατά λογοτεχνικό τρόπο τα πραγματικά γεγονότα 
του αγώνα, χωρίς να παραποιεί την ιστορική αλήθεια, έστω και αν 
προσθέτει πολλά φανταστικά στοιχεία. Ως νουβέλες και όχι ως μυθι
στορήματα μπορούν να χαρακτηρισθούν οι μακροσκελείς αφηγήσεις 
αγωνιστών συγγραφέων, καθώς και άλλων λογοτεχνών που ασχολή
θηκαν με τον αγώνα της ΕΟΚΑ, χωρίς να παραποιούν τα γεγονότα14. 

13. 

14. 

Αλεξανδρής Γεώργιος: «Οι γάτοι τ' Άη Νικόλα» (Ιστορικός μύθος του αγώνα 
της Κύπρου για ένωση), Λευκωσία 1990. 
Ρένου Πρέντζα: «Ο Θοδωρής», Λευκωσία 1997. 
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ε) Δοκίμιο 
Το δοκίμιο ασχολείται πιο πολύ με τη φιλοσοφική και ιστορική 

θεώρηση των γεγονότων παρά με τη λογοτεχνική τους έκφραση. Γι' 
αυτό και πολλοί δεν το θεωρούν ως λογοτεχνικό είδος. Τα στοιχεία 
που συνδέουν το δοκίμιο με τη λογοτεχνία είναι η πλοκή και η λογο
τεχνική του γλώσσα. Για τον αγώνα της Ε Ο Κ Α γράφτηκαν πολλά δο
κίμια, επειδή προσφέρει τη δυνατότητα της βαθύτερης θεώρησης και 
ανάλυσης των γεγονύτων, χωρίς την οποιαδήποτε αλλοίωση τους. 
Στα δοκίμια πρέπει να καταταχθούν και μερικά εκτενέστερα έργα 
που ασχολούνται με την ψυχογραφική ανάλυση του εσωτερικού κό
σμου των αγωνιστών15. 

Ιστορική αλήθεια και Θέατρο 
Το θεατρικό έργο είναι ένας άλλος τρόπος λογοτεχνικής έκφρα

σης του αγώνα της ΕΟΚΑ, και αν κρίνουμε από τα έργα που έχουν 
γραφτεί, είναι ένας αρκετά προσφιλής τρόπος. Τούτο πρέπει να απο
δοθεί στη ζωντανή παρουσίαση προσώπων και σκηνών. Και στα θεα
τρικά έργα παρατηρούμε βασικές διαφορές, αν τα έργα γράφτηκαν 
από συγγραφείς με εμπειρίες από τον αγώνα, ή από άλλους που δεν 
είχαν τέτοιες εμπειρίες. Οι συγγραφείς με εμπειρίες από τον αγώνα 
δεν απομακρύνονται από τα γεγονότα του αγώνα, συνδυάζουν όμως 
γεγονότα που συνέβηκαν σε διαφορετικές περιστάσεις και τα συνδέ
ουν μεταξύ τους χάριν της θεατρικής πλοκής. Εμπλουτίζουν επίσης 
τα έργα τους με φανταστικές σκηνές και διάλογους, που βρίσκονται 
όμως μέσα στο όλο πνεύμα του αγώνα. Οι συγγραφείς που στερού
νται προσωπικών εμπειριών από τον αγώνα, αναμιγνύουν μαζί με 
μερικά πραγματικά γεγονότα και πολλά άλλα της δικής τους φαντα
σίας. Μερικά από τα φανταστικά αυτά γεγονότα ενδέχεται να βρί
σκονται μέσα στο πνεύμα του αγώνα, τα περισσότερα όμως πολύ 
απέχουν απ' αυτό. 

4. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
Συνοψίζοντας τα σχετικά με τη λογοτεχνική έκφραση του αγώνα 

της ΕΟΚΑ διαπιστώνουμε τα ακόλουθα: 

15. Νίκης Λαδάκη - Φιλίππου: «Τ' όνειρο», Λευκωσία 1974. 
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α) Σκοπός ενός λογοτεχνικού έργου για τον αγώνα της ΕΟΚΑ δεν εί
ναι ασφαλώς η ιστοριογραφία, αλλ' η μετουσίωση των ιστορικών 
γεγονότων σε τέχνη. Οποιαδήποτε όμως προσπάθεια εκ μέρους 
του λογοτέχνη να παραγνωρίσει την ιστορική αλήθεια, τον φέρνει 
σε σύγκρουση με το ίδιο το αντικείμενο του έργου του. Αυτοκα-
ταστρέφει τις ίδιες τις προσπάθειες του. 

β) Η αλήθεια των γεγονότων επηρεάζεται,τόσο από τη χρονική από
σταση του λογοτέχνη από τον αγώνα του '55 όσο και από το λογο
τεχνικό είδος που επιλέγει. Από τα διάφορα λογοτεχνικά είδη 
εκείνα που προσφέρονται πιο πολύ για τη λογοτεχνική έκφραση 
του αγώνα της ΕΟΚΑ είναι η ποίηση, το αφήγημα, σύντομο και 
εκτενές, το διήγημα και το δοκίμιο. Λιγότερο προσφέρονται το 
θεατρικό έργο και το μυθιστόρημα, ιδιαίτερα όταν αυτά γράφο
νται από συγγραφείς που δεν έχουν άμεσα βιώματα από τον αγώ
να. Γενικά το μυθιστόρημα με την κλασική του μορφή ελάχιστα 
προσφέρεται για την παρουσίαση πρόσφατων ιστορικών γεγονό
των, όπως είναι και ο αγώνας της ΕΟΚΑ. 

γ) Οι παρατηρήσεις αυτές ισχύουν για σήμερα, που οι μνήμες από 
τον αγώνα της ΕΟΚΑ είναι ακόμη πρόσφατες και πλείστοι από 
τους αγωνιστές μπορούν να τις επιβεβαιώσουν με την προσωπική 
τους μαρτυρία. Τούτο δεν θα ισχύει, βέβαια, στο μέλλον, όταν ο 
αγώνας της ΕΟΚΑ θα έχει γίνει μακρινό παρελθόν. 

δ) Μέχρι τότε όμως η ιστορική αλήθεια πρέπει να διαφυλαχθεί ως 
κόρη οφθαλμού,επειδή επάνω στην αλήθεια αυτή,όπως θα κατα
γραφεί σήμερα, τόσο από την ιστορία όσο και από τη σύγχρονη 
λογοτεχνία, θα διαφυλαχθεί το πνεύμα και το ηρωικό μεγαλείο 
του αγώνα της ΕΟΚΑ. Σε κάποιους χρωστά η Κύπρος την ανε
ξαρτησία της. Και βασικό χρέος απέναντι τους είναι να μην επι-
τρέψομε την οποιαδήποτε διαστρέβλωση της ιστορίας που δημι
ούργησαν χάριν, δήθεν, της τέχνης. 

ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ I . ΜΑΡΑΘΕΥΤΗΣ 
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ΡΟΥΛΑΣΙΩΑΝΝΙΔΟΥ - ΣΤΑΥΡΟΥ 
ΤΟ ΨΥΧΙΚΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ 

ΤΩΝ ΗΡΩΟΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΕΟΚΑ 1955-59 
ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΑΝΑΔΥΕΤΑΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΤΙΧΟΥΣ ΤΟΥΣ 

Το χειμαζόμενο νησί της Κύπρου δεν άντεχε άλλο το ζυγό του 
Άγγλου δυνάστη, την κοροϊδία και την απάτη του κατακτητή. Η 
απόφαση είχε παρθεί και τίποτα πια δεν μπορούσε να αναχαιτίσει το 
χείμαρρο της ψυχής του Κυπριακού Ελληνισμού, που ξεχείλισε και 
κατέκλυσε κάθε γωνιά της Μεγαλονήσου. 

Κανένα εμπόδιο, κανένα συρματόπλεγμα, κανένα οδόφραγμα, 
κανένα όπλο του Άγγλου αποικιοκράτη, δεν μπορούσε να σταματή
σει την πορεία του λαού της Κύπρου, στην ανηφορική και ακανθώδη 
ατραπό που κίνησε να πορεύεται με γυμνά πόδια, με σχεδόν ανύ
παρκτο στρατιωτικό εξοπλισμύ, πλην όμως «με την βοήθεια του θε
ού και πίστιν εις τον τίμιον αγώνα» που άρχιζε. 

Τον Απρίλιο του 1955, οι Έλληνες της Κύπρου ξεκίνησαν τον 
αγώνα του δικαίου με σύμβολο το σταυρό της χριστιανοσύνης και με 
πίστη στην αξία που λέγεται πατρίδα και στο ιδεώδες της ελευθερίας. 

Οι νέοι της Κύπρου «πήρανε μιαν ανηφοριά, πήρανε μονοπά
τια», και κίνησαν ν' ανέβουν τα σκαλοπάτια της ιερής κλίμακας που 
οδηγεί στη Λευτεριά. Ωστόσο, δεν ήταν μόνοι. Μαζί τους συνοδοιπό
ρος και συμπαραστάτης ολόκληρος ο κυπριακός λαός, με πρώτους 
και απ' όλους ξεχωριστούς, τους γονείς των παλικαριών της ΕΟΚΑ. 

Η Κυπρία μάνα θα ορθώσει την ψυχή της στο ύψος των περιστά
σεων και να κατευοδώσει το γιό της, που τάχτηκε να υπηρετήσει το 
μεγάλο εκείνο σκοπό, δίνοντας του την ευχή της: «Έσε την ευτζήν 
μου, γιε μου, πάεννε στο καλόν». Και ο πατέρας, με το μέτωπο ψη
λά θα τον ορμηνέψει. «Γιε μου, να πολεμήσεις σαν Έλληνας. Ο θεός 
μαζί σου». 

0 δρόμος που οδήγησε στη λευτεριά έμελλε να περάσει από 
σκληροτράχαλα βουνά, από πλαγιές απόκρημνες, από κάμπους γε
μάτους αγκάθια και αγριόχορτα, από αχυρώνες και κρησφύγετα, 
από «τα σπήλαια και τις οπές της γης». 
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Και μέσ' από τις συμπληγάδες των καιρών, οι άσημες καθημερι
νές μέρες της γειτονιάς μεταποιήθηκαν σε μέρες ελληνικής Ιστορίας, 
μοναδικές σε λαμπρότητα και ξεχωριστές σε παραδείγματα ήθους 
και αρετής. Οι απλοί άνθρωποι θα μεταμορφωθούν σε ήρωες και 
μάρτυρες της ελευθερίας. 

Το «Ελληνικόν»1 του Ηροδότου,το ελληνικό στοιχείο που εμφω
λεύει στην ψυχή κάθε γνήσιου Έλληνα, θα βρει την υψηλότερη έκ
φραση του στο πρόσωπο των ηρωομαρτύρων της ΕΟΚΑ και των γο
νέων τους. Ποια η ύψιστη ετούτη έκφραση; Η θυσία ασφαλώς· η θυ
σία, που με το ανέσπερο φως του ξεχωριστού μεγαλείου της, θα στέ
κεται ανεξίτηλη μέσα στους αιώνες, τρανό παράδειγμα στο χώρο του 
πανανθρώπινου πολιτισμού. 

Η ιστορία των λαών σηματοδοτείται από την αυτοθυσία των λί
γων. Αυτοί οι λίγοι αποτελούν την κινητήριο δύναμη της πορείας του 
ανθρώπου μέσα στο ιστορικό γίγνεσθαι. Οι μάρτυρες είν' εκείνοι που 
θα θυσιαστούν για να μπορούν οι υπόλοιποι να προχωρούν, να κά
νουν βήματα προς τα εμπρύς. Ανάμεσα σ' αυτούς τους λίγους, θέση 
τιμημένη και ξεχωριστή κατέχουν οι γονείς των ηρωομαρτύρων του 
Αγώνα του '55. Δείγμα του ηθικού τους αναστήματος, η δική τους 
προφορική και ενίοτε γραπτή μαρτυρία μέσα από τους στίχους που 
αφιέρωσαν στους ήρωες γιους τους. Τους στίχους, που αποτελούσαν 
δικά τους πνευματικά πονήματα και που οι ίδιοι απάγγειλαν στις 
κηδείες ή στα μνημύσυνα των παιδιών τους. Οι στίχοι αυτοί αποτε
λούν το σημείο της σημερινής μας αναφοράς. 

Υποπτεύομαι πως ίσως κάποιοι διερωτηθούν για την ένταξη της 
σημερινής μας διάλεξης στον κύκλο διαλέξεων «Ο Αγώνας της ΕΟΚΑ 
στην Ελληνική Λογοτεχνία της Κύπρου», μια και οι στίχοι με τους 
οποίους θα ασχοληθούμε σήμερα δεν έχουν ποτέ καταταγεί ανάμεσα 
στα δόκιμα λογοτεχνικά έργα. Ασφαλώς, οι δημιουργοί των ποιημά
των αυτών, οι γονείς των ηρωομαρτύρων της ΕΟΚΑ, δεν «κάτεχαν» 
από περίτεχνα λογοτεχνικά σχήματα και λεξιλογικά τεχνάσματα, 
που χρησιμοποιούν οι συγγραφείς για να κάνουν τα κείμενα τους 

1. Ηρόδοτος, 7,139 
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όσο το δυνατόν περισσότερο δόκιμα, να τους προσδώσουν δηλαδή, 
όσο το δυνατόν μεγαλύτερη λογοτεχνική αξία. Ωστόσο, δε θυμάμαι 
να έχω συναντήσει σε έργο δόκιμου ποιητή στίχους συγκλονιστικότε
ρους από αυτούς των αγράμματων γονιών για τους ηρωομάρτυρες 
γιους τους. 

Βασική προϋπόθεση για ένα καλό ποίημα είναι, κατά τη γνώμη 
μου, να έχει πηγαία την έμπνευση, να είναι, δηλαδή, πρώτιστα αληθι
νό. Και αληθινότερα ποιήματα από αυτά των πονεμένων γονιών του 
'55 δεν έχω συναντήσει αλλού. Οι στίχοι τους γράφτηκαν με το κόκ
κινο μελάνι της αιμάσσουσας πληγής των δημιουργών τους και της 
κατάστικτης με αίμα ψυχής τους. Για τούτο και το καθένα τους μας 
διαπερνά σαν πυρακτωμένο βέλος και μας δονεί με τη δύναμη και 
την κατάθεση ψυχής που κρύβει μέσα του. Κι εδώ ακριβώς, η μνήμη 
ανακαλεί τα λύγια του T.S. Eliot σύμφωνα με τον οποίο «ο γνήσιος 
ποιητής έχει πάντοτε κάτι να πει στους συμπατριώτες του, ανεξάρ
τητα από τη μόρφωση του καθενός». Και οι στίχοι με τους οποίους 
σήμερα θα ασχοληθούμε πολλά έχουν να πουν και να δώσουν στους 
απανταχού Έλληνες (και όχι μόνο), ανεξάρτητα με το μορφωτικό 
επίπεδο του καθενός. 

Κάπου αλλού ο Eliot λέει πως «ο ποιητής θα πρέπει να μπορεί να 
κάνει τους ανθρώπους», που διαβάζουν ή ακούουν το ποίημα του, 
«να μοιραστούν συνειδητά μαζί του νέα συναισθήματα». Σε ποιο 
βαθμό το επιτυγχάνουν αυτό με το στίχο τους οι γονείς των παλληκα-
ριών της ΕΟΚΑ, θα το δούμε κατά τη διάρκεια της διάλεξης αυτής. 

Σε άλλο σημείο, ο Eliot επισημαίνει την ικανότητα της ποίησης να 
«μεταδίδει καινούργιες εμπειρίες» και «να εξευγενίζει την ευαισθη
σία μας». Σε ποιο βαθμό θα δοκιμάσουμε νέες εμπειρίες και πρωτό
γνωρα αισθήματα και πόσο πολύ οι στίχοι που θ' ακούσουμε «εξευ
γενίζουν την ευαισθησία μας», θα το δούμε και πάλι στη συνέχεια. 

Εισαγωγικά, αναφέρω πως η αναδίφηση στους στίχους των γονέ
ων των ηρωομαρτύρων της ΕΟΚΑ φωτίζει το ψυχικό μεγαλείο των 
δημιουργών τους, του οποίου οι συνιστώσες, τα κύρια δηλαδή χαρα
κτηριστικά γνωρίσματα είναι, κατά τη γνώμη μου,τα πιο κάτω: 

1. Η εμμονή στο ελληνικό ιδεώδες 
2. Η αφοσίωση στις αξίες που ονομάζονται Πατρίδα και Ελευ

θερία 
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3. Η ακλόνητη πίστη στο θεό 
4. Η περηφάνια 
5. Η ακεραιότητα του χαρακτήρα 
6. Η αλύγιστη ελληνική ψυχή 
7. 0 ηρωισμός 
8. Η καρτερία 
9. Η μεγαλοψυχία 

10. Το θάρρος 
Τα χαρακτηριστικά αυτά θα τα δούμε να αναδύονται ένα προς 

ένα μέσα από τους στίχους των ηρωικών γονιών του '55. 

Θα ήθελα, αντί άλλου σχολίου, να αρχίσω με την ορμήνια των γο
νιών του '55 προς τα παιδιά τους που έφευγαν για το αντάρτικο: 
«Να πολεμήσεις σαν Έλληνας». Υποθήκη και προσταγή μαζί. Λόγια, 
που από μόνα τους είναι ένα ποίημα. 

«Να πολεμήσεις σαν Έλληνας». Έγνοια, λοιπόν, ακοίμητη των 
Κυπρίων γονιών να φανούν τα παιδιά τους αντάξια των προγόνων 
τους και της παρακαταθήκης που τους άφησε το παράδειγμα τους. 
Το παράδειγμα τους, που στηρίχτηκε στο «εύδαιμον το ελεύθερον» 
(δηλ. η ελευθερία είναι η υπέρτατη ευδαιμονία) και στο «πατρός τε 
και μητρός και των άλλων προγόνων απάντων τιμιώτερον εστίν η 
πατρίς». 

Η Αντωνού Αυξεντίου θα πει για τον ήρωα γιό της, Γρηγόρη2: 
«Τζι αφού εν επαραδόθηκεν 
τζι έμεινεν τζαι σκοτώθηκεν 
ας έδει τ ψ ευτζψ μου». 

Στέκει περήφανη η μάνα πάνω από το καμένο σώμα του παιδιού 
της, του Γρηγόρη της, που έγινε ολοκαύτωμα για την πατρίδα και την 

2. Γρηγόρης Αυξεντίου. Στις 3.3.1957 και σε ηλικία 28 χρονών, έγινε ολοκαύτωμα 
στο κρησφύγετο του στο Μαχαιρά, το οποίο έκαψαν οι Άγγλοι έπειτα από 
προδοσία. 
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ελευθερία, αντάξιος των Ελλήνων προγόνων του - μαρτύρων της 
Ελευθερίας «τοις κείνων ρήμασι πειθόμενος». 

Το ίδιο περήφανη αισθάνεται και η Ελένη Σάββα Χατζηκυριά
κου, μητέρα του ήρωα Μιχαήλ Χατζηκυριάκου3. 

«Έστάθης και πολέμησες, χωρίς άλλον κανένα 
και έπεσες σαν ήρωας κι εσύ του Εικοσιένα. 

Εξίσου συγκλονιστικοί και οι στίχοι του Χριστόφορου Ελισσαί-
ου, πατέρα του ήρωα Γεώργιου Χριστόφορου4, που οι Άγγλοι βασά
νισαν μέχρι θανάτου, χωρίς ωστόσο, να καταφέρουν να του αποσπά
σουν καμιά πληροφορία. Ήταν μόνο 18 χρονών. 

«Η χαρά μου τζι η τιμή μου 
είναι π' άντεξες, παιδί μου, 
τζι εν επρόδωσες κανέναν 
που να έόεις την ευτζήν μου» 

Στέκει περήφανος ο πατέρας μπροστά στη θυσία του παιδιού 
του, που αξιώθηκε έναν τύσο τιμημένο θάνατο. 

Ανάλογα συγκλονιστική όπως οι πιο πάνω είναι και η ομολογία 
του Κυριάκου Δράκου, πατέρα του ηρωομάρτυρα Μάρκου Δράκου5. 

«Εφεραν με, παιδάτζιν μου, 
για να διαπιστώσω 
αν είσαι συ ο Μάρκος μου 
να τους το φανερώσω. 

Εγύρισά σε ανάσκελα, 
στάθηκα με καμάριν 

3. Μιχαήλ Χατζηκυριάκου (γνωστός ως Μιχαλάκης Σάββα). Έπεσε σε ηλικία 25 
χρονών, στις 11.3.1957, φονευθείς υπό των Άγγλων, ενώ πυροδοτούσε νάρκη 
επιχειρώντας να ανατινάξει τη γέφυρα του Ακακίου. 

4. Γεώργιος Χριστόφορου. Πέθανε από βασανιστήρια των Άγγλων, στις 
20.11.1958. σε ηλικία 18 χρονών. 

5. Μάρκος Δράκος. Έπεσε σε ηλικία 28 χρονών, στις 18.1.1957 σε μάχη-ενέδρα 
στην περιοχή Σινά Όρος παρά το χωριό Ευρύχου. 
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π' αντίκρυσα τον γιόκα μου 
ήρωαν παλληκάριν. 

Εφίλησά σε τζι είπουν σου: 
Χαλάλιν σου, παιδίν μου, 
έφας τες σφαίρες που μπροστά 
που να 'δεις την ευτζήν μου». 

Βλέπουμε λοιπόν, ένα σημαντικό γνώρισμα του ψυχικού μεγα
λείου των γονέων των ηρωομαρτύρων της ΕΟΚΑ: την περηφάνια, 
που πηγάζει απύ την εμμονή στο ελληνικό ιδεώδες. 

Στο συγκεκριμένο ποίημα, η περηφάνια συναπαντάται και αδελ-
φώνεται με την ανακούφιση της ψυχής. Ο πατέρας του ήρωα δηλώνει 
απερίφραστα πως είναι περήφανος που ο γιος του πρόταξε το στήθος 
στον εχθρό και ήρθε αντιμέτωπος πρόσωπο με πρόσωπο μαζί του. 

Γι' αυτό και η ευχή που του δίνει είναι ο δίκαιος έπαινος, γιατί 
στάθηκε παλληκάρι. 

Οι στίχοι αυτοί του Κυριάκου Δράκου οδηγούν αναπόφευκτα τη 
σκέψη στη σκηνή της αναγνώρισης του καμένου σώματος του Γρηγό
ρη Αυξεντίου από τον πατέρα του Πιερή. 

Παραπέμπω στη μαρτυρία του κ. Μιχαλάκη Τριανταφυλλίδη, 
που ήταν ένας από τους δικηγόρους που υπερασπίζονταν τους αγω
νιστές της ΕΟΚΑ στα δικαστήρια των Άγγλων. Διαβάζω αυτούσιο το 
χαρακτηριστικύ απόσπασμα από το κείμενο του. 

Πάμε με τον Πιερή στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο των Άγγλων, 
κάπου κοντά στο Νέο Κοιμητήριο Λευκωσίας. Εκεί, ήταν ένας Άγγλος 
στρατιωτικός γιατρός. Μας πληροφόρησε ότι μέσα στο νεκροταφείο 
βρίσκεται ό,τι είχε απομείνει από το Γρηγόρη. «Είναι πολύ καμένος. 
Δεν υπάρχει περίπτωση να σας τον παραδώσει η Κυβέρνηση να τον 
θάψετε. Είναι διαταγή του Κυβερνήτη να ταφείστις Κεντρικές Φυλα
κές και συμβουλεύω το γέροντα να μην μπει μέσα. Το θέαμα είναι 
φρικτό», είπε. Ο Πιερής, όμως, ήθελε να μπει να δει το γιο του. Οφεί
λω να πω πως δείλιασα. Δεν άντεχα, φορτισμένος και από τη συγκί
νηση της ημέρας εκείνης, να μπω στο νεκροταφείο. Ο Πιερής μου λέ
ει: «Δεν πειράζει, γιε μου, μείνε έξω να μπω εγώ». 
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Τότε ο Άγγλος εφώναξε έναν Ελληνοκύπριο νοσοκόμο, και του 
είπε: «Να πάεις μέσα μαζί με τον κύριο, μήπως στενοχωρεθεί, να του 
δώσεις τις πρώτες βοήθειες». 

Μπήκαν μέσα. Εγώ περίμενα έξω με τον Άγγλο. Εξέρχεται ένας 
Π ιερής γελαστός από το ένα αυτί ως το άλλο. Χαμόγελο σαν γέλιο 
χαράς. Ο Π ιερής χαμογελαστός, φαινόταν ευτυχής, μου λέει: «Πάμε, 
γιε μου». 

Όταν τον έβαλα στο αυτοκίνητο και προχωρήσαμε προς τα κάτω, 
άρχισε να κλαίει γοερά. Εγώ νόμισα πως άλλον έκαψαν οι Άγγλοι και 
ο Π ιερής κατάλαβε πως δεν ήταν ο γιος του. Του είπα: « Μ α κύριε 
Πιερή, για τ' όνομα του Θεού. Εγώ πίστεψα ότι δεν ήταν ο Γρηγόρης. 
Ήσουν όλο χαρά. Τι συμβαίνει;» Απαντά: «Να μη μας βλέπουν οι 
σκύλοι να κλαίμε, γιε μου». 

Αυτή ήταν η απάντηση του Πιερή Αυξεντίου, βγαλμένη από τα 
τρίσβαθα της Ελληνικής Ιστορίας. 

Βγαλμένοι από τα τρίσβαθα της Ελληνικής Ιστορίας και οι στίχοι 
του Πιερή: 

«Παιδίμου, όταν σ' αντίκρυσα, ήτουν απελπισία 
στάθηκα και σε κοίταζα, όμως, με ψυχραιμία». 

Εκείνη την ώρα, το ηθικό ανάστημα της ψυχής του Πιερή ορθώ
θηκε σε ύψος ασύλληπτο, πέρα από τις δυνατότητες του ανθρώπινου 
μυαλού να το συλλάβει. Μιλούμε γι' αυτό που η επιστήμη ονόμασε 
«αυτοϋπέρβαση». Η ψυχή καταρρακωμένη από τον πόνο, κατάστι
κτη με πληγές και με αίματα. Ωστόσο, αξιοπρεπής και περήφανη, 
ηθικά πανώρια. 

Οι γονείς των ηρωομαρτύρων του απελευθερωτικού αγώνα των 
Κυπρίων θα κλάψουν, όταν μείνουν μόνοι. Ποτέ μπροστά στο δυνά
στη. Καμιά υποχώρηση. Δεν καταδέχονται ούτε το διάλογο μαζί του. 
Σιωπούν. Η σιωπή τους είναι και η μεγάλη τους νίκη. Γιατί εκείνη η 
στιγμή, η τελευταία, η στερνή, εκείνη η στιγμή του τελευταίου χαιρε
τισμού, του τελευταίου ασπασμού, είναι που θα καταξιώσει όλες τις 
άλλες που πέρασαν. Και τούτο το ξέρουν πολύ καλά οι γονείς των 
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ηρωομαρτύρων του '55. Και καταφέρνουν να σταθούν στο ύψος της 
και να επικυρώσουν τον Αγώνα που άρχισαν μαζί με τα παιδιά τους. 
Πρέπει να τηρήσουν το νόμο με τον οποίο οι ίδιοι δέσμευσαν τον 
εαυτό τους: Να παραμείνουν ακέραιοι και αλώβητοι ως το τέλος. 
Έτσι, θα σταθούν βαθιά πονεμένοι, πλην όμως αλύγιστοι μπροστά 
στα νεκρά κορμιά των νεαρών παιδιών τους και περήφανοι για τη 
θυσία τους. Την ύψιστη, βέβαια, θυσία. Εκείνην που γίνεται χάριν της 
πατρίδας. 

«Ξύπνα να δεις τη μάνα σου, που στέκεται κοντά σου 
τζι έκαμεν σίδερον καρκιάν, όπως τη λεβεντιά σου» 

(Αντωνού Αυξεντίου) 

Η καρδιά της μάνας επιβάλλεται να αρθεί στο ύψος της θυσίας 
και της λεβεντιάς του παιδιού της. Είναι αδιανόητο για την Αντωνού 
Αυξεντίου, να φανεί λιγότερο λεβέντισσα από το γιο της. Ό,τι λιγό
τερο, θα 'ταν για κείνη προσβολή θανάσιμη. 

«Μια μάνα τέδκοιου ήρωα εν προσβολή να κλάψει, 
προσβάλλει το λεβέντη της, τζείνον που θ" απολάψει» 

Σε 'κείνες τις ώρες της αναγγελίας του θανάτου του δικού του 
παιδιού, ο γονιός έρχεται να αναμετρηθεί με τον Έλληνα. Κοιτάζει 
τους αιώνες, που πέρασαν πάνω από το σώμα της Ελλάδας. Τους 
βλέπει να κατεβαίνουν, ορμητικοί κι απειλητικοί, από τα βάθη των 
καιρών και να κάθονται στους δικούς του ώμους, εναποθέτοντας εκεί 
όλο το βάρος που κουβαλούν. Άλλοτε, στέκονται μπροστά του με το 
βλέμμα τους να καρφώνεται πάνω του επίμονα. Τους αντιμετωπίζει 
κατά πρύσωπο. Στέκεται αντιμέτωπος με το χρέος! Έπειτα, βλέπει 
να πλησιάζουν οι κατοπινές μέρες που θ' ακολουθήσουν, να έρχονται 
όλο και πιο κοντά. Το μέλλον πρέπει να σταθεί αντάξιο του παρελ
θόντος, αφού αυτό θα αποτελέσει τη συνέχεια και, μοιραία, θα γίνει 
κάποτε Ιστορία. 

Ο γονιός παλεύει με τον Έλληνα, που ενοικεί εντός του. Πιάνο
νται στα χέρια, κονταροχτυπιούνται. Κάποια στιγμή η πάλη τελειώ
νει, αναδεικνύοντας νικητή τον Έλληνα, την Ελληνίδα. 

Γι' αυτό και η Αντωνού Αυξεντίου, συνεχίζοντας, θα πει: 
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«Χαλάλιν της Πατρίδας μου ο γιος μου, η ζωή μου» 
Αυτό το σπαραχτικό «η ζωή μου» αποδίδει το μέγεθος του πό

νου της μάνας Αντωνούς, αλλά και το μεγαλείο της νίκης της ελληνι
κής ψυχής της. 

«Χαλάλιν της Πατρίδας μου η ζωή μου» 
Μια ομολογία, μια κατάθεση που μας καθηλώνει. 
Το ίδιο συγκλονιστική και η ομολογία της Ανδρεανής Πεττεμε-

ρίδου, μητέρας του ήρωα Χαμπή Πεττεμερίδη6, η οποία θα εξομολο
γηθεί: 

«... τ' αλοίμονον έφαν τα σωθικά μου 
ελύγισεν το σώμα μου, 
μα εν σίδερον που μέσα μου, 
ατσάλιν η καρκιά μου» 

Η καρδιά, λοιπόν, στιλβώνεται και η ψυχή θωρακίζεται από το 
κοινό τάμα, την κοινή απόφαση για το πανανθρώπινο ιδανικό που 
λέγεται ελευθερία, αλλά και από τον κοινό σκοπό της ένωσης με τη 
μάνα Ελλάδα, όπου η Κύπρος εθνικά ανήκει. 

Οι ηρωικοί γονείς, στέκονται στις επάλξεις σαν γνήσιοι Έλληνες, 
μη επιτρέποντας στον εαυτό τους να φανούν λιγότερο άξιοι από τα 
παιδιά τους, αλλ' αντάξιοι της θυσίας τους και της παλληκαριάς 
τους. Εξάλλου, όταν κατευόδωναν τα παιδιά τους με τη ορμήνια «να 
πολεμήσουν σαν Έλληνες» δέσμευαν παράλληλα και τον εαυτό τους. 

Στεκόμαστε σε μια στροφή του ποιήματος που ο Σταύρος Πίτ
τας απάγγειλε στο τριήμερο μνημόσυνο του ήρωα γιου του Φώτη 
Πίττα7: 

6. Χαράλαμπος Πεττεμερίδης. Έπεσε σε ηλικία 28 χρονών, στη διάρκεια επίθεσης 
κατά των Άγγλων, στις 6.10.1958, στην τοποθεσία Μούττη του Σαράντι - Μαύ
ρα δάση της Μαδαρής, μεταξύ των χωριών Σπήλια και Ααγουδερά. 

7. Φώτης Πίττας. Έγινε ολοκαύτωμα στη θρυλική Μάχη του Αχυρώνα Αιοπετρίου, 
στις 2.9.1958, σε ηλικία 23 χρονών. 
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«Ούλοι καλωσορίσατε, εσείς, ο κόσμος ούλος 
Τζ' εθ θα δεχτεί ένας'Ελληνας να 'ναι στους Άγγλους δούλος. 
Χωρίς να δειλιάσουμεν, χωρίς να φοηθούμεν 
ως πο 'χει έναν Έλληναν έτσ' εν να πολεμούμεν». 
Ενώ η Ελένη Σάββα Χατζηκυριάκου, μητέρα του ήρωα Μιχαήλ 

Σάββα Χατζηκυριάκου προσεύχεται, παρακαλώντας το Χριστό να 
«δίνει δύναμη στη μάνα»... 

...«να περπατά περήφανα 
να περπατά γενναία 
και να κρατά στα χέρια της 
ελληνική σημαία» 

Η Αντωνού Αυξεντίου λέει: 
«Τζι εγιώ έτσι μάνα εν να φανώ, όπως τις Ελληνίδες...» 
Και συνεχίζει: 

«Εχόγλασεν το γαίμαν μου, όπλον θέλω να πάρω 
πα' στα βουνά του Μαχαιρά, τζει πάνω να πεθάνω». 

Το ίδιο επιθυμεί να πράξει και ο Χριστοφής Μάτσης, που, 
απευθυνόμενος στον ηρωομάρτυρα γιο του Κυριάκο8 λίγο μετά τη 
θυσία του, θα πει: 

«Θα 'θελα νά 'ταν μπορετό 
να ξαναγίνω νέος 
να πάρω το Μ 3 σου 
να πάρω το σπαθί σου 
και ν' ανεβώ στον τόπο σου 
να υψώσω την τιμή σου» 

Η ίδια επιθυμία διακατέχει και την ψυχή της Δέσποινας Παναγί-
δη, μητέρας του ήρωα Ανδρέα Παναγίδη9, που, όταν επισκέφθηκε το 

8. Κυριάκος Μάτσης. Έγινε ολοκαύτωμα στο κρησφύγετο του στο Δίκωμο, στις 
19.11.1958, σε ηλικία 32 χρονών. 

9. Ανδρέας Παναγίδης. Απαγχονίστηκε από τους Άγγλους σε ηλικία 25 χρονών, 
στις Κεντρικές Φυλακές Αευκωσίας, στις 21.9.1956, κατηγορηθείς για το φόνο 
Άγγλου πιλότου στο Αεροδρόμιο Λευκωσίας. 
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μελλοθάνατο γιο της λίγο πριν από τον απαγχονισμό του, είπε τα 
παρακάτω. 

«Έθελα να 'μουν νια τζαι γιω 
να βκω να πολεμήσω 
τζαι την αιώνιαν ζωήν να την κληρονομήσω» 

(Μαρτυρία Μαρίας Παναγή - Μουσκή, αδελφής του ήρωα) 

Ενώ ο Σταύρος Πίττας θα συμπληρώσει το μωσαϊκό της ελληνι
κής ψυχής με το δικό του λόγο: 

«Νύχταν αντάρτης στα βουνά ξεβαίνω μανιχός μου. 
Λιοντάριν μέσα στα βουνά, παράδειγμαν ο γιος μου» 

0 στίχος του Σταύρου Πίττα έρχεται να καταργήσει το παραδο
σιακό πρότυπο του γονιού υπόδειγμα για το παιδί. Στην προκειμέ
νη περίπτωση οι όροι αντιστρέφονται. Παράδειγμα προς μίμηση εί
ναι το παιδί για το γονιό και όχι ο γονιός για το παιδί. 

Στο σημείο αυτό δανείζομαι κάποιες γραμμές από κείμενο του 
Μιχαλάκη Μαραθευτη,που δημοσιεύεται στο βιβλίο του «Ακτινοβο
λίες του '55». Στο συγκεκριμένο κείμενο, ο συγγραφέας ερμηνεύει 
τον όρο «ηρωισμός» ως «την εσωτερική διάθεση να παραμερίσει 
ένας τις προσωπικές του ανάγκες και επιθυμίες και να προσφέρει, 
μέχρι και την αυτοθυσία, τις υπηρεσίες του στην Πατρίδα». 

«Η ουσία του ηρωισμού», συνεχίζει, «βρίσκεται στη θυσία του 
προσωπικού για την ευόδωση το γενικού συμφέροντος της Πατρίδας». 

Εδώ, ο συγγραφέας αναφέρεται στον ηρωισμό των παλληκαριών 
της ΕΟΚΑ και στην εκδήλωση του ως «το ξεπέρασμα του έμφυτου 
και φυσικού φόβου που προκαλεί ο κίνδυνος, ως ετοιμότητα να εκθέ
σει ένας τη ζωή του σε θανάσιμο κίνδυνο, προκειμένου να εκτελέσει το 
καθήκον του προς την Πατρίδα και ως θάρρος στη φωτιά της μάχης». 

Οι αγωνιστές της ΕΟΚΑ, λοιπόν, ξεπερνούν τον έμφυτο και φυ
σικό φόβο που προκαλεί ο κίνδυνος και η απειλή του θανάτου και ρί
χνονται με θάρρος στη μάχη της τιμής, στη μάχη που γίνεται χάριν 
της Πατρίδας, χάριν της Ελευθερίας, φτάνοντας αρκετές φορές μέχρι 
και την αυτοθυσία. Γι' αυτό και η στάση τους καταγράφτηκε και πα
ρέμεινε στην Ιστορία ως πράξη ηρωική. 
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Ωστόσο,το θέμα της παρούσας ομιλίας, μας επιβάλλει το τόλμη
μα του ανοίγματος μιας άλλης σελίδας του κεφαλαίου «ηρωισμός». 
Εκείνης του ηρωισμού των γονέων των ηρωομαρτύρων και των αγω
νιστών της ΕΟΚΑ. Και είμαστε υποχρεωμένοι να προβούμε στο εγ
χείρημα, αφού ούτε να το αγνοήσουμε μπορούμε, αλλ' ούτε και να το 
προσπεράσουμε δικαιούμαστε. 

Όμως, ας γίνουμε σαφέστεροι. Αν τα παλληκάρια της Ε Ο Κ Α 
προχώρησαν στη θυσία χάριν της Πατρίδας, υπερβαίνοντας τον έμ
ψυχο και φυσικό φόβο του θανάτου, οι γονείς έπρεπε να υπερβούν 
την αγάπη τους προς το παιδί τους, που είναι η ισχυρότερη έμφυτη 
και φυσική δύναμη στον άνθρωπο. 

Πιστεύουμε πως τούτη η πάλη είναι πολύ δυσκολύτερη και πολύ 
πιο σκληρή από εκείνην με το φόβο. Και σε τούτο ακριβώς το σημείο 
βλέπω να βρίσκεται η δραματική διάσταση του ηρωισμού. 

Οι γονείς είναι ηρωικοί, όπως και τα παιδιά τους, αφού θυσιά
ζουν το προσωπικό χάριν του γενικού συμφέροντος, χάριν της Πα
τρίδας. Ωστόσο, είναι παράλληλα και τραγικοί, με την έννοια ότι κα
λούνται να υπερνικήσουν και να υπερβούν την αγάπη τους για το 
παιδί τους, που ξεπερνά σε μέγεθος και σε δύναμη κάθε άλλο φυσι
κό και έμφυτο αίσθημα. Έτσι, θα λέγαμε πως ο ηρωισμός των γονέ
ων κρύβει μια σπαραχτικά δραματική διάσταση. 

Δε βρίσκω καταλληλότερα λόγια για να αποδώσω τη δραματικό-
τητα αυτού του ηρωισμού από τους πιο κάτω στίχους, που ανήκουν 
στην Άννα Κκέλη, μητέρα του ήρωα Χρίστου Κέλλη10. Ακούστε τους: 

«Όταν μου τον εφέρασιν, κορμί γαιματωμένον, 
σκληρή, πικρή η όψη του· το πόδιν του κομμένον. 
Έφυεν που τ' αγκαλιά μου παιδίν συνηθισμένον 
τζι έφεραν μου τον ήρωαν, ένδοξον, τιμημένον». 

Εκείνη, λοιπόν, μια συνηθισμένη μάνα κι ο γιος της ένα συνηθι
σμένο παιδί. Η αγάπη της για το παιδί της ξεχωριστή και μοναδική, 

10. Χρίστος Κκέλης. Φονεύθηκε από τους Άγγλους σε ενέδρα, στις 7.3.1957 με
ταξύ Κισσόνεργας και Τάλας, σε ηλικία 23 χρονών. Μαζί του έπεσε και ο συ
ναγωνιστής του Μιλτιάδης Στυλιανού. 
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όπως και η αγάπη κάθε μάνας. Ωστόσο, όλα ετούτα ανατρέπονται 
μέσα σε μια νύχτα. Το παιδί της, δεν είναι πια ένα «συνηθισμένο» 
παιδί, αλλ' έχει μεταποιηθεί σε ήρωα. Για τούτο κι εκείνη δεν έχει 
πια δικαίωμα να είναι μια «συνηθισμένη» μάνα, αλλ' αντίθετα έχει 
χρέος να μετουσιωθεί σε ηρωίδα μάνα. 

«...Τζι έφεραν μου τον ήρωαν, 
ένδοξον, τιμημένον» 

Η μάνα στέκει βαθιά πονεμένη, πλην όμως περήφανη μπροστά 
στο νεκρό παιδί της. Ο πόνος και η περηφάνια αδελφώνονται μέσα 
στην ψυχή της. Ας διερωτηθούμε πόσο εύκολο ή πόσο δύσκολο είναι 
να μετρήσει κανείς το αποτέλεσμα, τη συναδέλφωση δηλαδή των δύο 
αυτών στοιχείων, αλλά και το μέγεθος των δύο ψυχικών φαινομένων 
και να διαγνώσει ποιο από τα δύο ή εάν ένα από τα δύο ξεπερνά σε 
μέτρο το άλλο. 

Ας ακούσουμε και τους πιο κάτω στίχους, που ανήκουν στην 
Αφροδίτη Ζάκου, μητέρα του απαγχονισθέντος ηρωομάρτυρα 
Ανδρέα Ζάκου11: 

«Τα παλληκάρια γύρισαν 
μα κάποιος δε γυρνά, 
εκείνος εξεψύχησε 
για να 'ρθει &υτεριά. 

Τα παλληκάρια γύρισαν 
μα ο Ζάκος δε γυρνά, 
στην αγακαλιά της μάνας του 
μ' άσπρη ψυχή περνά. 

Τα παλληκάρια γύρισαν 
μα ο Ζάκος δε γυρνά, 
το όνομα του γράφτηκε 
στον ουρανό ψηλά». 

11. Ανδρέας Ζάκος. Απαγχονίστηκε από τους Άγγλους, σε ηλικία 25 χρονών, στις 
9.8.1956, στις Κεντρικές Φυλακές Λευκωσίας. Συνελήφθη μαζί με το Χαρίλαο 
Μιχαήλ κατά τη διάρκεια ενέδρας στην τοποθεσία Μερσινάκι, στο δρόμο 
Λευκωσίας - Κάτω Πύργου. Στην ενέδρα αυτή σκοτώθηκε ο Χαράλαμπος 
Μούσκος. 
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Ο Ανδρέας Ζάκος, λοιπόν, δε γύρισε γιατί έπεσε για τη λευτεριά 
της Πατρίδας του. Αυτό είναι ένα γεγονός, ένα ιστορικό γεγονός, που 
όλοι το έμαθαν και που το γνωρίζουν πια. Εκείνο, όμως, που κανείς 
δε γνώριζε μέχρι που ακούστηκε από τη μάνα του ήρωα το πιο πάνω 
ποίημα, είναι το συγκλονιστικό ταξίδι της ψυχής του που πριν ανεβεί 
στους ουρανούς πέρασε από την αγκαλιά της μάνας του. 

«στην αγκαλιά της μάνας του 
μ' άσπρη ψυχή περνά» 

Η μάνα δεν μπορεί πια να σφίξει στην αγκαλιά της το σώμα του 
παιδιού της, αφού αυτό (το σώμα) δεν υπάρχει πια. Ωστόσο, μπορεί 
να κρατήσει για πάντα στην αγκαλιά της τη λευκή ψυχή του. Ούτε 
και ο θάνατος, λοιπόν, μπορεί να χωρίσει τη μάνα από το παιδί, 
αφού εκείνο που τους ενώνει βρίσκεται πέρα από τα γήινα και τα 
εγκόσμια. 

Ας σταθούμε, όμως, στην κατάληξη του ποιήματος: 
«Τα παλληκάρια γύρισαν 
μα ο Ζάκος δε γυρνά, 
το όνομα του γράφτηκε 
στον ουρανό ψηλά». 

Οι δυο τελευταίοι στίχοι δεν υπαινίσσονται μόνο τη μετάσταση 
του Ζάκου, αλλά και την κατάκτηση της δόξας. Τον πόνο διαδέχεται 
τώρα η περηφάνια. Η Αφροδίτη Ζάκου μάς λέει περήφανα πως το 
όνομα του γιου της γράφτηκε με τα δάφνινα γράμματα της δόξας, 
εκεί που κανένας πια δεν μπορεί να φτάσει για να το σβήσει: στον 
ουρανό, όπου θα μείνει αμάραντο για πάντα, αφού ο Ανδρέας Ζάκος, 
με τη θυσία του, κατέκτησε την αιωνιότητα. 

Η πίστη πως η θυσία των παλληκαριών θα φέρει την ποθητή 
ελευθερία, καταξιώνει την προσφορά. 

Επανέρχομαι, λοιπόν, στην Ανδρεανή Πεττεμερίδου. 
«Χαμπή μου, που πολέμησες στης Μαδαρής τα μέρη, 
το αίμα σου που έχυσες, Ελευθέρια θα φέρει» 

Η μάνα του ήρωα πιστεύει και αναμένει πως η θυσία του γιου 
της θα χαρίσει την ελευθερία στη σκλαβωμένη πατρίδα. 
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Έτσι, μπορούμε να πούμε πως ένα άλλο χαρακτηριστικό της ψυ
χικής συμπεριφοράς των γονέων των ηρωομαρτύρων είναι η καρτε
ρία που πηγάζει από την πίστη και την ελπίδα για τη δικαίωση της 
θυσίας των παιδιών τους στο πρόσωπο της Ελευθερίας. 

Κάπου εδώ, ας επανέλθουμε στους τελευταίους στίχους του ποι
ήματος του Πιερή Αυξεντίου «Στο γιο μου», που καταλάμπονται 
από το φως της ελπίδας για λευτεριά στην Κύπρο. 

«Ελπίζομεν εις τον Θεόν πως θά 'ρτει τζείν' η μέρα 
που σύντομα εν να γινείη Κύπρος ελευθέρα». 

Ανάλογοι και οι στίχοι του Μιλτιάδη Παλληκαρίδη, πατέρα του 
Ευαγόρα Παλληκαρίδη12, που θρηνώντας για το χαμό του παιδιού 
του θα πει: 

«Ξύπνα να δεις τη χαραυγή π' άρχισε να ροδίζει 
και τη γλυκεία μας λευτεριά να την καλωσορίζει». 

Και πιο κάτω, με προφητική διάθεση, θα προαναγγείλει το συ-
γκλονιστικύ συναπάντημα του Ευαγόρα με την Ελευθερία. 

«Ξύπνα, αγόρι μου, να δεις πρωί - πρωί με χάρη 
πανώρια κόρη έρχεται, στεφάνι να σου βάλει. 
Στο κάλεσμα σου σκίρτηκε, στο θάνατο εφάνη 
στο χέρι ολοδάφνινο κρατά ένα στεφάνι. 
Στον τάφο θ' ανταμώσετε, στον τάφο το δικό σου 
θα θέσει ατέλειωτο φιλί πάνω στο πρόσωπο σου. 

» και στο ψηλό σου μέτωπο αθάνατο θα βάλει 
στεφάνι ολοδάφνινο, όλο χαρά στεφάνι. 
Όπου και να 'ναι έρχεται, όπου και να 'ναι φτάνει». 

Ακούστε πώς μιλά για τη «λευτεριά που θά 'ρθει» και ο Παναής 
Κάίλής, πατέρας του ήρωα Μιχάλη Καϊλή (Σιάλου)13: 

12. Ευαγόρας Παλληκαρίδης. Απαγχονίστηκε από τους Άγγλους σε ηλικία 19 
χρονών, στις 14.3.1957, στις Κεντρικές Φυλακές Αευκωσίας, κατηγορηθείς για 
μεταφορά οπλισμού. Είναι ο τελευταίος απαγχονισθείς. 

13. Μιχαήλ Καϊλής (Σιάλος). Έπεσε σε ηλικία 25 χρονών, στις 23.8.1958, κοντά 
στο χωριό Λύση, σε ενέδρα των Άγγλων. 
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«Η πουμπουρκά που σκότωσεν τζαι μέναν το παιδίν μου 
πλημμύρισεν με δάκρυα, με πόνον την ψυχή μου 
δάκρυν καλοδεχούμενον όποθθεν αναφανεί 
γιατί θα φέρει λευτεριάν, ό,τι τζαιρός τζαι να 'νει». 

Μ ε τέτοια θαρραλέα στάση ζωής, ένα τέτοιο ψυχικό σθένος, 
μια τέτοια άδολη αγάπη, και μια τόσο ατράνταχτη πίστη προς το 
ιδεώδες της Ελευθερίας δεν μπορεί παρά να μας αφήσει άφωνους 
και κατακυριευμένους από δέος. 

Και η Φλουρέντζα Κάρυου, που έδωσε δύο γιους στο βωμό της 
Ελευθερίας, τον Ανδρέα14 και το Γιώργο15, και που ο ένας έπεσε σα
ράντα περίπου μέρες μετά τον άλλο, θα πει: 

«Κάθε σαράντα τζι ένα γιο, στέλλω εις την θυσία 
τζι ελπίζω ότι σύντομα θά 'ρθει ελευθερία» 

Αγόγγυστα, λοιπόν, η Ελληνίδα μάνα της ΕΟΚΑ, προσφέρει τους 
γιους της στο θυσιαστήριο της Ελευθερίας. 

Με την ψυχική αντοχή τους, με το σθένος τους, με την υπεροχή 
τους, οι γονείς των ηρωομαρτύρων της ΕΟΚΑ λαξεύουν στην πέτρα 
το μνημείο της Ελευθερίας και χαράσσουν επάνω του, με το πορφυ
ρό μελάνι της αιμάσσουσας πληγής τους, υπέροχους και συγκλονι
στικούς στίχους. 

Το ψυχικό τους μεγαλείο είναι τέτοιο, που φθάνει ως τη μεγαλο
ψυχία, που τους καταξιώνει να μη διακατέχονται από τη μανία της 
εκδίκησης, ούτε ακόμα και προς αυτούς που ευθύνονται για το θά
νατο των παιδιών τους, τους προδότες: 

«Το μόνο μου παράπονον ένι για τον προδότην 
που πρόδωσέν σε, Νίκο μου, τζι έχασες την νεότην. 
Αφίτας εν του έφταισες να 'βρει καμιάν αιτίαν 

14. Ανδρέας Κάρυος. Έγινε ολοκαύτωμα στη θρυλική μάχη του Αχυρώνα του 
Λιοπετρίου, στις 2.9.1958, σε ηλικία 32 χρονών. 

15. Γεώργιος Κάρυος. Άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 28 χρονών, στο 
Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας κατόπιν τραυματισμού του σε σύγκρουση με 
τους Άγγλους, στις 8.7.1958,στο χωριό Αστρομερίτης. 
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μα για την πίστην δούλευες τζαι την ελευθερίαν. 
Δεν θα ανοίξει γλώσσα μου να τον κατηγορήσει 
αφού τον είδεν ο Θεός εν να τον τιμωρήσει» 

Αυτά λέει ο Πέτρος Γιάγκου, πατέρας του ήρωα Νίκου Πά
γκου16. Το βαθύ του παράπονο εκφράζει εδώ ο γονιός, γιατί ο προ
δότης στάθηκε η αιτία να χάσει ο γιος του τη ζωή του τόσο άδικα, 
αφού το μόνο του «αμάρτημα» ήταν ότι αγωνιζόταν για την ελευθε
ρία της πατρίδας του. 0 πονεμένος πατέρας δηλώνει, ωστόσο, ρητά 
και απερίφραστα πως δε θα επιχειρήσει ούτε να τιμωρήσει τον προ
δότη του παιδιού του αλλ' ούτε καν να τον κατηγορήσει, παρά μόνο 
εναποθέτει την τελική κρίση στη δικαιοσύνη του Θεού. 

Οι πιο πάνω στίχοι του πατέρα Γιάγκου, αναπόφευκτα οδηγούν 
τη σκέψη στους πιο κάτω στίχους του Δαυίδ, από τον ΛΔ' ψαλμό του. 

«Δίκασον, Κύριε, τους αδικούντας με 
πολέμησον τους πολεμούντας με» 

Μια εντελώς επιπόλαιη ανάγνωση, τόσο των στίχων του Δαυίδ 
όσο και εκείνων του Πέτρου Γιάγκου, θα οδηγούσε ίσως στο συμπέ
ρασμα πως ζητείται εκδίκηση. Ωστόσο, μια βαθύτερη προσέγγιση 
μας οδηγεί στη σωστή ερμηνεία. Την ερμηνεία αυτή μας τη δίνει ο Ζι-
γαβηνός, σύμφωνα με τον οποίο ο Δαυίδ «δεν καταράται, αλλά προ
φητεύει τα κακά που θα ακολουθήσουν για τους αδικήσαντες αυτόν. 
Προφητεύει, δηλαδή,την από το Θεό απονομή δικαιοσύνης». 

Η βαθιά και ακλόνητη πίστη στο Θεό ενδυναμώνει τους γονείς 
των ηρώων του '55, στηρίζει την ψυχή τους και δεν την αφήνει να λυ
γίσει. Η πίστη αυτή, παρούσα σε ολόκληρο το λαό της Κύπρου, εκ
δηλώνεται ποικιλοτρόπως καθ' όλη τη διάρκεια του απελευθερωτι
κού αγώνα. Αρκεί μόνο να θυμηθούμε την πρώτη φράση της Πρώτης 
Προκήρυξης «Με την βοήθειαν του Θεού...», και πως οι γονείς κα-
τευόδωναν τα παλληκάρια τους που έφευγαν για να ενταχθούν στις 

16. Νίκος Γιάγκου. Πέθανε από βασανιστήρια των Άγγλων, στις 9.10.1958. σε 
ηλικία 24 χρονών. 
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αντάρτικες ομάδες με την ευχή «0 Θεός μαζί σου». Κι ακόμα, όταν 
κάτι επρόκειτο ν' αρχίσει έλεγαν: «Πρώτα ο Θεός», «Έλα η δύναμη 
σου, Θεέ μου». Κι όταν τέλειωνε επιτυχώς, δόξαζαν μ' ευγνωμοσύνη 
τ' όνομα Του: «Δόξα τω Θεώ», «Δόξα να 'χει ο Ύψιστος», «Δοξάζω 
τ' όνομα Του». 

Η ακλόνητη πίστη στο Θεό εκφράζεται όχι λίγες φορές στους 
στίχους που εξετάζουμε σήμερα, στους οποίους συναντούμε αναφο
ρές όπως: «ελπίζομεν εις τον Θεόν», «Πλάστη μου», «Θεγέ μου». 

Θα 'λεγα, όμως, πως το απόσταγμα της πίστης στο Δημιουργό 
βρίσκεται στα λόγια που είπε στο μελλοθάνατο γιο της στην τελευ
ταία της επίσκεψη, λίγο πριν από τον απαγχονισμό του, η Ελένη 
Κουτσόφτα, μητέρα του ήρωα Μιχαήλ Κουτσόφτα17. Ας τους ακού
σουμε : 

«Μου δίνει θάρρος ο Θεός 
έχω κουράγιο, γιε μου. 
Μ η φοβηθείς το θάνατο, άγγελε μου, ακριβέ μου» 

Έπειτα από αυτά τα λόγια ακολούθησε η εξής στιχομυθία μετα
ξύ μάνας και γιου. 

- «Δεν τον φοβούμαι, μάνα μου, ούτε και μαραζώνω» 
- «Ακούω σε τζαι σαίρουμαι, γιε μου, τζαι καμαρώνω» 

(Μαρτυρία Παρασκευούς Ψηλογένη. αδελφής του ήρωα) 
Η μάνα, μέσα από βαθύ ψυχικό πόνο, μέσ' από το σπαραγμό της, 

βρίσκει το θάρρος και το κουράγιο όχι μόνο να ορμηνέψει το γιο της 
να «μη φοβηθεί το θάνατο», αλλά και να τον χαρεί και να τον καμα
ρώσει, που αντιμετωπίζει παλληκαρίσια την αγχόνη. Είναι ολοφάνε
ρο από τους πιο πάνω στίχους πως το θάρρος εκείνο αντλείται μέσα 
από τη βαθιά πίστη προς το Θεό. 

Η συμμετοχή ολόκληρου του κυπριακού λαού στις κηδείες και 
στα μνημόσυνα των παλληκαριών της ΕΟΚΑ, μαρτύρων της Ελευθε-

17. Μ ιχαήλ Κουτσόφτας. Απαγχονίστηκε από τους Άγγλους, σε ηλικία 22 χρονών, 
στις 21.9.1956, στις Κεντρικές Φυλακές Αευκωσίας, καταδικασθείς για το 
φόνο Άγγλου πιλότου στο Αεροδρόμιο Λευκωσίας. 
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ρίας, καταδεικνύει όχι μόνο το σεβασμό και το θαυμασμό του προς 
τους γονείς των ηρωομαρτύρων, αλλά και την ειλικρινή αγάπη του 
προς αυτούς, καθώς επίσης και το συγκλονισμό του από τη θυσία 
των παλληκαριών, που τα 'νιωθε σαν δικά του παιδιά. Συχνά άκουγε 
κανείς τα λόγια: «Οι Εγγλέζοι εσκοτώσαν τα παιδκιά μας». Και 
αλήθεια, τότε ήταν σαν να υπήρχε στις γραμματικές της ελληνικής 
γλώσσας μόνο ένας τύπος κτητικής αντωνυμίας: «μας». Ο αγώνας 
μας, η Πατρίδα μας, η ελευθερία μας, τα παιδιά μας. Και συνειρμι
κά οδηγούμαστε, ασφαλώς, στο πρώτο πληθυντικό πρόσωπο εμείς 
της προσωπικής αντωνυμίας «εγώ». Εμείς θα πολεμήσουμε, εμείς 
θα αγωνιστούμε, εμείς θα πεθάνουμε, για την Πατρίδα, για την 
Ελευθερία, για την Ένωση με την Ελλάδα. Σύμπνοια, ομόνοια , 
ομοψυχία. Αρετές, που στήριξαν εκείνο τον Αγώνα. 

Έτσι, ο λαός της Κύπρου, όχι μόνο συμπαραστέκεται αλλά συμ
μετέχει και προπάντων συμπάσχει με τους ηρωικούς γονείς. Το γε
γονός αυτό μαρτυρούν και επιβεβαιώνουν οι ίδιοι οι γονείς των ηρω
ομαρτύρων μέσα από τους στίχους τους. Ας ακούσουμε μερικούς 
από αυτούς: 

«Σήμερα δαφνοστέφανα, Καλλή, που πανωδκιό σου. 
Τριγύρω σου οι φίλοι σου, κουμπάροι στο θαφκιό σου». 

(Κυριακού Σακκά, θετή μητέρα του ήρωα Καλλή Σακκά^) 
«Ξύπνα, μεγάλε ήρωα, γενναίο παλληκάρι, 
ξύπνα να δειςτ' αδέλφια σου, που σ' έχουσιν καμάριν» 

(Ελένη Σάββα Χατζηκυριάκου, μητέρα του ήρωα Μιχαήλ Χατζηκυριάκου) 
«Ξύπνα, να δεις τριγύρω σου την Κύπρον σωρεμένην 
δαμαί για το χατήριν σου 
χαρούσιμον τον τζύρην σου 
την μάναν σου κλαμένην. 

» Ξύπνα ν' ακούσεις τζαι να δεις σάλπιγγες τζαι προσκόπους 
δαμαί για το χατήριν σου 

18. Καλλής Σακκά. Φονεύθηκε σε ηλικία 27 χρονών, από αγγλική περίπολο, ενώ 
μετέφερε οπλισμό, στις 23.8.1958, στο χωριό Λύση. 
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αντάμα με τον τζύρην σου 
επίσημους αδρώπους. 

» Ούλοι καλωσορίσετε, εσείς ο κόσμος ούλος...» 
(Σταύρος Πίττας, πατέρας του ήρωα Φώτη Πίττα) 

Είναι φανερό, από τα πιο πάνω παραδείγματα, πως η παρουσία 
σύσσωμου του κυπριακού λαού στις κηδείες και τα μνημόσυνα των 
ηρωομαρτύρων της Ε Ο Κ Α στήριζε και ενδυνάμωνε τους γονείς τους 
και μεταποιούσε τον πόνο τους σε εθνική περηφάνια και απαντοχή. 

Επιλέξαμε και δώσαμε κάποια αντιπροσωπευτικά δείγματα από 
την ποιητική έκφραση των γονέων των ηρωομαρτύρων της ΕΟΚΑ. 
Στο ταξίδι μας μέσα από τους στίχους που ακούσαμε, είδαμε την ψυ
χή του γονιού να ορθώνεται, να γιγαντώνεται και να υψώνεται πέρα 
από το φυσικό της ανάστημα. Ωστόσο, οι γονείς των παλληκαριών 
της ΕΟΚΑ δεν ήταν ημίθεοι, που ξεπήδησαν μέσ' από τις γραμμές 
ενός μύθου ή μέσ' από δημιουργήματα που ανήκουν στη σφαίρα της 
φαντασίας, αλλ' αντίθετα ήταν η μετουσίωση του απλοϊκού ανθρώπου 
σε φωτεινό παράδειγμα υπέρβασης της ανθρώπινης φύσης του. 

Ως εν κατακλείδι και συνοψίζοντας, επιχειρούμε να επισημάνου
με και να κατονομάσουμε τους σημαντικότερους παράγοντες, που 
κράτησαν όρθια και αλύγιστη την ψυχή των γονέων των ηρωομαρ
τύρων της ΕΟΚΑ και ατσάλινη τη θέληση τους. 

Θα λέγαμε πως αυτοί είναι: 
1. Η άμετρη αγάπη προς στην αξία που λέγεται Πατρίδα. 
2. 0 ασίγαστος πόθος για το ιδεώδες της Ελευθερίας και το όραμα 

της Ένωσης με την Ελλάδα. 
3. Το χρέος της φυλής. 
4. Η πίστη στο Θεό. 

Η πορεία αυτής της διάλεξης ανέδειξε, κατέδειξε και απέδειξε, 
πιστεύουμε, την ψυχική υπεροχή των γονέων των ηρωομαρτύρων της 
Ε Ο Κ Α και το μεγαλείο της, που τους καθιστά ηρωικούς και αντάξι
ους της θυσίας των παιδιών τους. 

Το παράδειγμα τους θα είναι πάντα ακτινοβόλος φάρος που θα 
φωτίζει το δρόμο της αρετής και της τιμής. 

ΡΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ - ΣΤΑΥΡΟΥ 
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1. Μιχαλάκη I . Μαραθευτη και Ρούλας Ιωαννίδου - Σταύρου, Ανθολόγιο 

Κειμένων για τον Αγώνα της ΕΟΚΑ, Λευκωσία 1998, Έκδοση ΣΙΜΑΕ*, 
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου. 

2. T.S. Eliot, Εφτά Δοκίμια για την Ποίηση, Εκδ. Κλεψύδρα, 1971. 
3. Ηρόδοτος, 7,139. 
4. Το Ψαλτήριον, μετά συντόμου ερμηνείας υπό Ν.Π. Τρεμπέλα, Αθήνα 
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5. Μιχαλάκη I . Μαραθευτη και Ρούλας Ιωαννίδου - Σταύρου, Το Έπος της 

ΕΟΚΑ - Σενάριο Πολυθεάματος, Λευκωσία 1996, Έκδοση ΣΙΜΑΕ, 
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου. 

6. Μιχαλάκη I . Μαραθευτη, Ακτινοβολίες του '55, Λευκωσία 1993. 
7. Π. Ιωάννου, Το Έπος της ΕΟΚΑ - Ποιητική έκφραση του Αγώνα. 
8. Π. Ιωάννου,Λειτουργία Ελευθερίας, Λευκωσία 1989. 
9. Οι ηρωομάρτυρες της ΕΟΚΑ, Έκδοση ΣΙΜΑΕ, Λευκωσία 1996. 

* ΣΙΜΑΕ: Συμβούλιο Ιστορικής Μνήμης Αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959. 
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ΝΙΚΟΥ ΟΡΦΑΝΙΔΗ 
ΜΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

ΤΟΥ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΥ - ΑΝΤΙΑΠΟΙΚΙΑΚΟΥ ΑΓΩΝΑ 
ΤΗΣ ΕΟΚΑ ΤΟΥ 1955-59 

1. Ένα βασικό φιλολογικό ζητούμενο παραμένει πάντοτε ή πρό-
σληψη της ιστορίας από τη λογοτεχνία. Ιδιαίτερα αυτό ισχύει σέ 
σχέση μέ την ανάγνωση, την κατανύηση και την αποτίμηση της ελλη
νικής λογοτεχνίας της Κύπρου, μιας λογοτεχνίας πού στον αιώνα 
μας συνάπτεται δραματικά μέ την ιστορία. 

Ή ποίηση της Κύπρου στον αιώνα μας εκφράζει, κατά ένα κυ
ρίαρχο τρόπο, τη σπαρακτική εμπειρία του αλύτρωτου ελληνισμού 
της Κύπρου. Και όχι μόνο ή ποίηση άλλα και ή πεζογραφία και ό 
πρώιμος δοκιμιακός και θεατρικός λόγος συνοψίζουν άλλα και ανα
πτύσσουν και προεκτείνουν τη δεσπόζουσα για την Κύπρο θεματική 
τοϋ αλυτρωτισμού. Έχουμε στον αιώνα μας στην Κύπρο μια κυ
ρίαρχη λογοτεχνική κατάθεση, πού κινείται, τόσο πάνω στους άξονες 
τοϋ οράματος όσο και σ' αυτούς της ματαίωσης. Γι' αυτό και πολλές 
φορές έχουμε ένα λόγο πού συμπυκνώνει, τόσο τη μαγεία και την 
ανάταση τοϋ ονείρου και τοϋ οράματος όσο και την πικρία και την 
οδύνη τοϋ ελληνισμού της Κύπρου, ύστερα άπό όσα επώδυνα και 
σπαρακτικά βίωσε. 

Σέ σχέση μέ την αναζήτηση της λογοτεχνικής φυσιογνωμίας της 
Κύπρου και ιδιαίτερα σέ σχέση μέ τό θεματικό ζητούμενο τοϋ συνο
πτικού αύτοϋ σημειώματος πού είναι ή ποιητική πρόσληψη τοϋ απε
λευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ, ένα κορυφαίο δηλαδή ιστορικό γε
γονός, σφραγίζει καθοριστικά, δυναμικά και δραματικά την ποιητική 
λογοτεχνική κατάθεση της ελληνικής περιφέρειας της Κύπρου. 

2. Άν θέλουμε νά δούμε και νά ανιχνεύσουμε την ποιητική μετα
ποίηση τοϋ απελευθερωτικού αγώνα και τήν ποιητική του δυναμική, 
θά πρέπει νά τον δούμε στά μέτρα μιας ποίησης και μιας λογοτε
χνίας τοϋ αλυτρωτισμού της περιφέρειας της Κύπρου άπό τό τέλος 
τοϋ 19ου αιώνα ως τις μέρες μας. Σ' αυτά ακριβώς τά πλαίσια ή 
ιστορική εθνική εμπειρία τοϋ αγώνα τοϋ '55-'59 υπήρξε ή κορυφαία 
απόληξη μιας ιστορικής πορείας και συνακόλουθα μιας έν εξελίξει ή 
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έν προύδω λογοτεχνικής κατάθεσης πού αναπτύσσεται πάνω στη θε
ματική τού αλυτρωτισμού και τη δυναμική τού οράματος. 

Ό αγώνας της ΕΟΚΑ δεν υπήρξε ιστορικό γεγονός μεμονωμένο 
μέσα στην ιστορία. Ειχε τις ιστορικές του προϋποθέσεις και τα ιστο
ρικά του παρεπόμενα. Από την άποψη, έτσι,της ιστορικής εμπειρίας 
έχουμε καταστάσεις έντονα βιωματικές, πού προηγούνται άλλα και 
έπονται τού αγώνα. Και αυτό όχι μόνο από όσους έζησαν δραματι
κά, δυναμικά καΐ σπαρακτικά τά γεγονότα άλλά και άπό όσους 
ήλθαν μετά, άπό όσους βίωσαν, μέσα άπό αναγνώσματα ή αφηγή
σεις, τά γεγονότα,γιά νά τά μεταποιήσουν σέ λογοτεχνία και ειδικό
τερα σε ποίηση. 

Κι ακόμα, γιά νά πάμε πιο πρίν, είναι σημαντικό νά ψηλαφή-
σουμε τά γεγονότα μέσα στη λογοτεχνική κατάθεση της Κύπρου και 
της μητρύπολης πριν ακόμα επισυμβούν. Νά δούμε ετσι τη λογοτε
χνική τους δυναμική άλλά και τις λογοτεχνικές τους προϋποθέσεις. 
Νά ανιχνεύσουμε, ετσι, τά γεγονότα ώς ενδεχόμενα, ως αναμενόμενα 
ή προσδοκώμενα σέ μιά ποίηση τού αλυτρωτισμού, πού σφραγίζει τό 
περιεχόμενο, την ποιητική δηλαδή θεματική άλλά και την ποιητικό
τητα της γραφής της ελληνικής λογοτεχνίας της Κύπρου όλο τον αιώ
να ή τά χρόνια πού προηγούνται. 

Έτσι,γιά παράδειγμα,ή λεγόμενη κυπριακή εμπειρία τού Γιώρ
γου Σεφέρη, ενώ αναφέρεται, προλέγει ή προετοιμάζει τον αγώνα, 
ουσιαστικά προηγείται τού καθ' αυτό ιστορικού βιώματος τού αγώ
να της ΕΟΚΑ. Ό δραματικός πολιτικός ποιητικός λόγος τού Γιώργου 
Σεφέρη προετοιμάζει ή προεξαγγέλλει τον αγώνα της ΕΟΚΑ. Τόσο 
τά ποιήματα «Σαλαμίνα της Κύπρος» όσο και τά ποιήματα «Νεόφυ
τος ό "Εγκλειστος μιλά» άλλά και όλη ή ποιητική κυπριακή εμπειρία 
τού Σεφέρη, καθώς συνοψίζει την εμπειρία ή τον απολογισμό τού δό
λου και της άπατης των Αγγλων, των «φίλων τού άλλου πολέμου» 
και τών κοσμοκρατόρων,τών ισχυρών τού κόσμου τούτου, προεξαγ
γέλλει τό έπερχύμενο δράμα και την ήττα εκείνων πού επιχειρούν τον 
αφελληνισμό. Πάνω στους ίδιους άξονες της ανιστόρητης και κυνικής 
απόπειρας αφελληνισμού τών Κυπρίων άπό τους Άγγλους κινείται 
και ό διάλογος του μέ τό Γιώργο Θεοτοκά. 

Είναι ενδιαφέρον νά υπογραμμίσουμε πώς σέ σχέση μέ την ποίη
ση πού προηγήθηκε τού αγώνα έχουμε ένα λόγο, πού, κατά τρόπο 
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έμμονο, επικεντρώνεται στη μνήμη άλλά και στην ελληνική εθνική 
ταυτότητα της Κύπρου.Ενδεικτικά αναφέρω ήδη άπό τό τέλος τού 
περασμένου αιώνα, τή δεκαετία τού 1910 και τά χρόνια τού μεσοπο
λέμου, την ποίηση τού Βασίλη Μιχαηλίδη, τού Ιωάννη Περδίου και 
τού Δημήτρη Αιπέρτη: 

«Άς έλθουν όσοι λέγανε την Κύπρο μας Τσιγγάνα 
Και την πλαστογραφούσαν ε χωρίς καμιά ντροπή, 
Ν ά δούν κι' αύτοι πώς καίγεται γιά την γλυκεία της Μάνα 
Κι' ή γλώσσα τους νά ρουφηχθή πριν σύρριζα κοπή», 

γράφει και διακηρύττει μέ πάθος ό Ιωάννης Περδίος. 
«Εϊμαστιν τζεϊνοι πούμαστιν τζαι 'μεϊς τζαι τά παιδκιά μας», 

θυμίζει και υποδεικνύει ό Δημήτρης Λιπέρτης. 
Άλλά καί, ενωρίτερα, ό ποιητής Βασίλης Μιχαηλίδης πάνω σ' 

αυτή τή θεματική παράμετρο τού αλυτρωτισμού και τού εθνικού 
καημού κινείται ποιητικώς, καταθέτοντας τά στοιχεία της ελληνικό
τητας ή της ελληνικής έμμονης τών Κυπρίων μπροστά στις συντονι
σμένες προσπάθειες της αμφισβήτησης τής εθνικής ταυτότητας και 
τού αφελληνισμού πού επιχειρούν οί Άγγλοι. Όπως ακριβώς καί ό 
Σεφέρης το 1953. Ποιήματα, όπως « Ή 9η Ιουλίου του 1821 έν Αευ-
κωσία (Κύπρου)» καί « Ή Κύπρος προς τους λέγοντας ότι δεν είναι 
ελληνική», προς αύτη τήν κατεύθυνση παραπέμπουν. 

3. Τίθενται, έτσι, εξαρχής τρεις «γραμματολογικοί» άξονες ανά
γνωσης τής ποίησης πού γράφεται σέ σχέση μέ τον αγώνα τού '55-'59. 
Είναι πρώτα ή λογοτεχνική κατάθεση πού τον προετοιμάζει ή τον προ
εξαγγέλλει (ποίηση τού αλυτρωτισμού της κυπριακής περιφέρειας, 
παλαμική ποίηση άλλά καί ή σεφερική ποίηση στις παραμονές τής 
έναρξης του), έπειτα ή λογοτεχνία πού κατατίθεται συγχρονικά μέ τά 
ϊδια τά γεγονότα, μιά λογοτεχνία της αμεσότητας, τού άμεσου ποιη
τικού βιώματος, κατά τρόπο σχεδόν χρονογραφικό, ημερολογιακό, 
λογοτεχνικά αδύναμο, ανεπιτυχή πολλές φορές, καί τέλος ή λογοτε
χνία πού γράφεται μετά τον αγώνα, μέ την έμμεσα βιωμένη ιστορική 
μνήμη καί σέ σχέση καί αναφορά μέ τις άλλες τραυματικές έν πολ
λοίς ιστορικές παραμέτρους καί τά γεγονύτα πού ακολούθησαν. 

Αύτη ή τρίτη ποιητική γραμματολογική περίοδος πού είναι, άπό 
μιά άποψη, καί ή ποιητικώς στιβαρότερη, θά μπορούσε να κωδικό-
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ποιηθεί σέ δύο άλλους γραμματολογικούς άξονες και μεθοδολογικές 
παραμέτρους ανάγνωσης και προσέγγισης. Είναι, έτσι,ή λογοτεχνία 
της ΕΟΚΑ σέ σχέση μέ δσα έπονται των δραματικών γεγονότων της 
ηρωικής περιόδου και συναντώνται μέ τήν υπογραφή της Ζυρίχης και 
τη νεοφανή εμπειρία της κυπριακής ανεξαρτησίας, μιά λογοτεχνία 
όπως τήν καταθέτει ή δυναμική και λογοτεχνικώς νεότροπη γενιά τοϋ 
'60 και ή λογοτεχνία τής ΕΟΚΑ σέ σχέση μέ όσα έπονται τής εισβολής 
μέ την τραυματική εμπειρία τής ματαίωσης τοϋ οράματος και τοϋ 
ονείρου, πού τη δίνει κυρίως ή γενιά τοϋ 70,χωρίς βεβαίως νά απου
σιάζει άπό αύτη τήν οπτική ή γενιά τοϋ '60. 

Γιατί ένα δεύτερο, κορυφαίο και συνακύλουθα τραυματικό γε
γονός, πού θά λειτουργήσει καταλυτικά, είναι ή εμπειρία τής τουρ
κικής εισβολής. Σέ σχέση μέ τό γεγονός αυτό ή πρόσληψη τής εμπει
ρίας και τής μνήμης τού '55-'59 θά λειτουργήσει διαφορετικά, αποδε
σμεύοντας ένα σαφώς ωριμότερο άλλά και σπαρακτικότερο ποιητι
κό λόγο. Έδώ, γιά παράδειγμα θά διακριβώσουμε τη μετάθεση τοϋ 
ποιητικού λόγου άπό μιά ποίηση τοϋ οράματος σέ μιά ποίηση και 
μιά λογοτεχνία τής ματαίωσης. Παράλληλα είναι και μιά αντίστροφη 
πορεία, όπου έχουμε μιά απόπειρα υπέρβασης τής ματαίωσης τής 
ιστορίας, μέσα άπό τη διάσταση και λειτουργία τού ξεχασμένου ποι
ητικού οράματος. 

4. Είναι ακόμα ιδιαίτερα σημαντικό, άπό τήν άποψη τής συνά
ντησης μας μέ τήν ποιητική κατάθεση τού αγώνα τού '55-'59, νά 
δούμε τον ποιητικό λόγο τών ίδιων τών πρωταγωνιστών τοϋ αγώνα. 
Δέν είναι τυχαίο πού έχουμε συγκλονιστικά κείμενα «Διά χειρός 
ηρώων», πού παρά τήν όποια πρωτολειακή τους μορφή, εντούτοις 
συνιστούν μνημεία ποιητικού λόγου, εξαιτίας και τής δυναμικής τών 
βιωμάτων πού εκλύουν. 

5. Παράλληλα, αύτη ή Ιδιάζουσα εθνική λογοτεχνία της Κύπρου, 
μέ επίκεντρο ή όρο αναφοράς τον αγώνα τής Ε Ο Κ Α τοϋ '55-'59, θά 
πρέπει νά προσεγγισθεί, τόσο άπό τήν άποψη τής ποιητικής όσο και 
άπό τήν άποψη τής θεματικής της, σέ σχέση και μέ τήν εθνική λογο
τεχνία τής ελλαδικής μητρόπολης. 

Έτσι, στην ιδιαζόντως εθνική ποίηση τοϋ αλυτρωτισμού τής 
ελληνικής περιφέρειας τής Κύπρου ανιχνεύονται, άπό τήν άποψη ιδι
αίτερα τής ποιητικής, ή επαναστατική, έθνεγερτική πληθωρική ποίη-
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ση τοϋ Βαλαωρίτη, ό παλαμισμός τοϋ εθνικού μεγαλοϊδεατισμοϋ, ή 
ιδιάζουσα εθνική ποίηση τοϋ Καβάφη τής αλεξανδρινής περιφέρειας 
μέ την πολιτική όραση, τή ραδιουργία, τον πολιτικό ρεαλισμό, άλλά 
και ό σεφερισμός τής διάχυτης πικρίας γιά τή ματαίωση τοϋ έθνους. 
Πρύκειται γιά ποιητικούς τρόπους πού σφραγίζουν τή λογοτεχνική 
γραφή τών Κυπρίων σ' ένα μεγάλο μέρος τοϋ παρόντος αιώνα άλλά 
και τήν ποίηση πού γράφεται σέ σχέση μέ τον αγώνα τοϋ '55-'59. 

Είναι εκπληκτικό πώς στά μέσα τοϋ αιώνα, μέ αφορμή τήν ποιη
τική ανάδειξη τού εθνικού γεγονότος, έχουμε στην Κύπρο μιά ποίηση 
πού φτάνει, άπό τή μιά, ώς προς τους ποιητικούς τρόπους, μέχρι τις 
παρυφές τής εκρηκτικής ποίησης τού περασμένου αιώνα μέ τους πα
ραδοσιακούς τρόπους μιας εθνικής ποίησης τοϋ παιάνα, όπως τήν 
ανέδειξε ό Βαλαωρίτης, γιά νά οδηγηθεί και νά συναντηθεί άπό τήν 
άλλη ώς προς τή νεοτερικότητά της μέ τήν ποίηση τής πρώτης ελλα
δικής μεταπολεμικής γενιάς. Ανιχνεύουμε, έτσι, και συναντούμε, 
εκείνα τά χρόνια, στήν ποιητική γραφή τών Κυπρίων τον ποιητικό 
τρόπο τής παλαμικής γραφής, ιδιαίτερα στον Κύπρο Χρυσάνθη, τούς 
απόηχους τοϋ σεφερικοϋ λόγου και τις επιδράσεις μιάς πολιτικής 
ποίησης τοϋ μοντερνισμού, στον Παντελή Μηχανικό ή τον Αχιλλέα 
Πυλιώτη. 

Αυτή ή ιδιάζουσα και φαινομενικώς ετεροχρονισμένη, σέ σχέση 
μέ τη λογοτεχνία τής μητρύπολης, εθνική ποίηση τών Κυπρίων τής 
ελληνικής περιφέρειας είναι εκείνη τελικά πού τής προσδίδει τήν 
ιδιοτυπία και τή δυναμική της. Πολλές φορές είναι φυσικό νά ξενί
ζουν και οί ποιητικοί τρόποι και ή ποιητική θεματική. Όμως, μέ 
αφορμή ή αφετηρία τήν εμπειρία τοϋ αλυτρωτισμού θά αναδειχθεί 
συγχρόνως και μιά ποίηση και μιά λογοτεχνία ιδιαίτερα στιβαρή,ση
μαντική και αξιόλογη, μιά λογοτεχνία τοϋ σπαραγμού, τών υπαρ
ξιακών αδιεξόδων, τής εθνικής μυθολογίας, πού καθίσταται υπόθεση 
προσωπική μέσα άπό ποιητικούς τρόπους πού, υπερβαίνοντας την 
παράδοση, θά απλωθούν ώς τή νεότροπη ποίηση τοϋ μοντερνισμού. 

6. Παράλληλα, άπό μιάν άλλη οπτική και προοπτική, θά πρέπει 
νά δούμε τήν ποιητική άλλά και τή γενικότερη λογοτεχνική (πεζο
γραφική, δοκιμιακή, θεατρική, κινηματογραφική) πρόσληψη τοϋ 
αγώνα άπό τη λογοτεχνία της μητρόπολης, τόσο στις παραμονές του 
-χαρακτηριστική και ιδιάζουσα έδώ περίπτωση ή ποιητική κατάθε-
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ση τοϋ Γιώργου Σεφέρη - δσο και κατά τη διάρκεια τοϋ αγώνα -
έδώ αναφέρουμε γιά παράδειγμα τό Ρίτσο - κι ακόμα τά χρόνια 
μετά τον αγώνα, μέ ποιήματα στά όποια τήν ποίηση της ελλαδικής 
μητρόπολης τή διαπερνά ή μνήμη τοϋ αγώνα αύτοϋ. Ή πρόσληψη τοϋ 
αγώνα τοϋ '55-'59 καί γενικότερα τής ιστορικής εμπειρίας καί δοκι
μασίας τής Κύπρου στον αιώνα μας άπό τήν ελλαδική μητρόπολη 
είναι ένα κεφάλαιο ιδιαίτερα σημαντικό γιά διερεύνηση καί αξιολό
γηση. 

7. Τά συγκλονιστικά γεγονότα τοϋ αγώνα λειτούργησαν ώς κα
ταλύτης, προκειμένου νά αναδειχθεί μιά ποίηση πολύτροπη, πολύ
μορφη, έντονα βιωματική, όμως πολλές φορές ποιητικώς άνιση. Ποι
ητές όπως ό Κύπρος Χρυσάνθης, ό 'Άντης Περνάρης, ό Νίκος Κρανι
διώτης, ό Ξάνθος Λυσιώτης,ό Κώστας Μόντης,ό Θεοδόσης Πιερίδης, 
ό Τεύκρος Άνθίας, ό Αχιλλέας Πυλιώτης καθώς καί ό Γιάννης Παπα
δόπουλος, ό Κώστας Μιχαηλίδης, ό Ανδρέας Παστελλάς κ .ά., θά κα
ταθέσουν έναν άμεσα βιωματικό, σχεδόν χρονογραφικό ποιητικό λό
γο, πού σχεδόν ταυτίζεται μέ τά γεγονότα καί μέ τά βιώματα πού 
εκλύουν, αναδεικνύοντας τα ποιητικώς. 

Ωδές, μπαλάντες, ελεγεία, μιά ποίηση τής έξομολύγησης καί τής 
μαρτυρίας είναι οί άξονες πάνω στους οποίους θά κινηθεί ή πρωταρ
χική ποίηση τοϋ αγώνα. Έτσι ή ποίηση της μπαλλάντας,τοϋ λυρικού 
καί αφηγηματικού λόγου, έρχεται νά καταγράψει τήν εμπειρία τού 
βίαιου θανάτου. Κι άκύμα ή Ώδή, μιά ποίηση λυρική καί συγχρόνως 
δραματική καί επική, αναδεικνύει τις ηρωικές μορφές πού έφυγαν. 
Είναι άκύμα τά ελεγεία. Κι ακόμα ή ποίηση τοϋ εσωτερικού μονολό
γου, τής εξομολόγησης,γιά όσα δεινά συμβαίνουν στον τόπο. Χαρα
κτηριστική έδώ ή περίπτωση τοϋ Κώστα Μύντη μέ τό «Γράμμα στη 
Μητέρα», μέ ένα λόγο ποιητικό ιδιαζόντως σπαρακτικό, μέ μιά 
τραυματική επανάληψη πού συμπυκνώνει τήν οδύνη, τήν αγωνία πού 
έκβάλλει στον κυρίαρχο καημό. Θά πρέπει έδώ νά υποδείξουμε πώς 
στήν περίπτωση τοϋ Κώστα Μόντη έχουμε τήν ποιητικώς αρτιότερη 
πρόσληψη τού αγώνα. Θά προσθέταμε ακόμα τήν περίπτωση τοϋ 
Παντελή Μηχανικού. 

Όμως ό αγώνας καί ή μνήμη πού ελκύει θά αποτελέσουν ένα 
όριο αναφοράς τής ποιητικής κατάθεσης τής Κύπρου, χρόνια πιά 
μετά τή λήξη του. Καί τούτο μέ αφορμή τό τραυματικό γεγονός τής 
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ιστορικής ματαίωσης του 1974. Μέ τον αγώνα αυτό θά συναντηθεί, 
τραυματικά καί δραματικά πλέον,τόσο ή γενιά τοϋ '60 όσο καί ή γε
νιά τού '70 στήν Κύπρο. Ποιητές όπως ό Ανδρέας Παστελλάς, ό Μι
χάλης Πασιαρδής, ό Κυριάκος Χαραλαμπίδης, ό Κυριάκος Πλησης, ό 
Κώστας Μιχαηλίδης καί ή Πίτσα Γαλάζη άπό τη γενιά τοϋ '60 άλλά 
καί ποιητές άπό τή νεότερη γενιά, όπως ό Γιώργος Μολέσκης, ό 
Αντώνης Πιλλάς, ό Νίκος Όρφανίδης, ό Λεύκιος Ζαφειρίου, ό Δημή
τρης Γκότσης, ό Χρήστος Μαύρης, ή Ελένη Θεοχάρους κ.ά. θά ανα
μετρηθούν δραματικά καί δυναμικά μέ τά βιώματα καί τις μνήμες 
εκείνου τοϋ αγώνα, μέ όλα τά σκοτωμένα οράματα, τήν αλλοτρίωση 
καί τή λήθη. 

"Εχουμε στήν Κύπρο, σέ σχέση μέ τον αγώνα τής ΕΟΚΑ ή μέ 
όριο αναφοράς καί αυτογνωσίας τον αγώνα τής ΕΟΚΑ, ύστερα άπό 
χρόνια, όχι μόνο μιά συγκλονιστική καί σπαρακτική κατάθεση ή ανά
πτυξη τής εμπειρίας τοϋ αλυτρωτισμού, άλλά καί τήν εμπειρία πλέον 
τής ματαίωσης τού οράματος, τής αποτυχίας, της απελπισίας, υπαρ
ξιακής άλλά καί φυλετικής-έθνικής, τήν αγωνία τοϋ ανθρώπου πού 
παραμένει δέσμιος, παγιδευμένος σέ μιά κατάσταση οριακή, μέ τό 
συνακόλουθο επερχόμενο αφανισμού. Σ' αυτό ακριβώς τό πλαίσιο 
λειτουργεί, ύστερα άπό χρόνια, καί ή απεγνωσμένη διαφυγή, ή ανα
γωγή ή αναφορά στή μνήμη τοϋ οράματος τοϋ '55-'59, στον τόπο της 
μαγείας, όταν όλα σχεδόν πλέον διαλύονται σ' έναν κόσμο απομυθο
ποίησης, έκπτωσης, παγίδευσης καί φθοράς. 

Μέ τή δυναμική είσοδο της γενιάς τοϋ '60 στήν Κύπρο άλλά καί 
τήν κατάθεση τής γενιάς τοϋ '70 ή ποιητική γραφή διαφοροποιείται 
καί μεταποιείται πλέον, μέ τήν είσοδο τόσο στο μοντερνισμό καί τό 
μεταμοντερνισμό, μέ έναν ποιητικό λόγο πού δεν αφίσταται τής 
γραφής τής ελλαδικής μητρόπολης. Εκείνο πού διαφοροποιεί τά 
πράγματα, σέ σχέση μέ τήν ποίηση καί τη λογοτεχνική κατάθεση της 
ελλαδικής μητρύπολης, είναι ή φυσική έμμονη σέ μιά ποίηση καί μιά 
λογοτεχνία εθνική, στο βαθμό πού αυτή καταγράφει, συμπυκνώνει 
καί συνοψίζει τήν αγωνία καί τον καημό τοϋ αλύτρωτου καί σπαραγ
μένου ελληνισμού τής Κύπρου . 

ΝΙΚΟΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ 
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ΑΝΔΡΕΑΝΗΣ ΗΑΙΟΦΩΤΟΥ 
Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ Ε.Ο.Κ.Α. ΣΤΟ ΔΟΚΙΜΙΟ 

Μπορούμε εκ πρώτης όψεως να διαπιστώσουμε πως η παραγω
γή δοκιμίων με θέμα τον αγώνα της Ε.Ο.Κ.Α. είναι λιγοστή· σε μέγε
θος δεν μπορεί να συγκριθεί με την ανάλογη ποιητική ή πεζογραφική 
δημιουργία. Αυτό, πιστεύουμε, οφείλεται σε δύο κυρίως λόγους: 
πρώτο,το δοκίμιο είναι δύσκολο είδος, επειδή απαιτεί βαρύ πνευμα
τικό οπλισμό που δεν τον συναντούμε εύκολα και δεύτερο, επειδή το 
ίδιο το θέμα, ο απελευθερωτικός αγώνας ως συγκεκριμένο γεγονός 
δεν προσφέρεται για προβληματισμό, αφού κάθε αγώνας ελευθερίας 
είναι αυτός καθεαυτόν δικαιωμένος: αναπηδά από την ιερή μανία 
της επανάστασης, από την έκσταση του ιδανικού κι έχει μέσα του το 
«απονενοημένον». 

Το δοκιμιακύ υλικό λοιπόν που έχουμε στη διάθεση μας και θ' 
αποπειραθούμε να παρουσιάσουμε είναι τα δύο Τεύχη της «Κυπρια
κής Μαρτυρίας», ετήσιας έκδοσης του Ο.Π.Α.: Το υπ' αριθμόν πέντε 
τεύχος που επιγράφεται: «0 Κυπριακός Απελευθερωτικός Αγώνας 
1955-59 - Αφιέρωμα στη Νεότητα» με τη σύμπτωση του έτους νεό
τητας (1985) και τη συμπλήρωση 30 χρόνων από την έναρξη του 
αγώνα και το υπ' αριθμόν δεκαοκτώ που κυκλοφόρησε το 1999 με το 
χαρακτηριστικό τίτλο: «Αφιέρωμα στον Απελευθερωτικό Αγώνα της 
ΕΟΚΑ: Σαράντα χρόνια μετά». Αποκλειστικά στον αγώνα αναφέρε
ται και το εμπεριστατωμένο δοκίμιο του Κυριάκου Πλησή που περι
λαμβάνεται στον τόμο Δοκιμίων του «Λόγος Περί Αληθείας». Εκδό
θηκε στην Αθήνα το 1999 από τις Εκδόσεις των Φίλων και επιγράφε
ται: «Το ήθος και το ύφος ενός Αγώνα (1955-1959)». Έχουμε λοιπόν 
31 δοκίμια κυπρίων κι ελλαδιτών δοκιμιογράφων, ορισμένων με δύο 
συμμετοχές και άλλων με μία. Με δύο δοκίμια συμμετέχουν από 
τους ελλαδίτες ο Κώστας Σαρδελής και από τους Κυπρίους: οι Μι-
χαλάκης Μαραθεύτης, Παναγιώτης Περσιάνης, Μαίρη Ιωαννίδου -
Κουτσελίνη, Γεώργιος Προδρύμου, Χρίστος Κολιός και Ανδρεανή 
Ηλιοφώτου. Με ένα δοκίμιο από τους Ελλαδίτες συμμετέχουν: ο αεί
μνηστος Παναγιώτης Φωτέας, ο Παναγιώτης Σωτήραρχος, ο Γεώρ
γιος Πετρόπουλος, ο Γιάννης Β. Κωβαίος, ο Ιωάννης Μενούνος και η 
Νίκη Μιχαήλ - Κατσικάδη. Από τους Κυπρίους οι: Ιωάννης Βαρέλ
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λας, Νικόλαος Βασιλειάδης, Πίτσα Γαλάζη, Κων/τίνος Γιαγκουλλής, 
Μαρούλα Βιολάρη - Ιακωβίδου, Ανδρ. Γεωργιάδης - Κυπρολέων, 
Βίας Λειβαδάς, Ιάκωβος Αρτεμίου, Ιωάννης Γιάγκου, Θεόδουλος 
Πανταζής και Κυριάκος Πλησής. 

Επειδή όπως έχετε αντιληφθεί πρόκειται για πολλά δοκίμια που 
αφορούν διάφορες επί μέρους πτυχές του θέματος για να μην επιχει
ρώ άλματα και να επανέρχομαι, θα επικεντρώσω τις κυριότερες θέ
σεις των δοκιμιογράφων γύρω από πέντε κύριες και βασικές συντε
ταγμένες : 

α) Προέλευση και μεγαλείο του Αγώνα 
β) Ανατομία του ηρωισμού 
γ) Αγώνας, νεολαία και εκπαίδευση 
δ) Αγώνας και Πολιτική 
ε) 0 αγώνας ως ποίηση, μύθος και μεταφυσική 

α) Προέλευση και μεγαλείο του Αγώνα 

0 αγώνας ως συγκεκριμένο γεγονός εν τόπω και χρόνω υπήρξε 
το απότοκο μιας μακρόχρονης παράδοσης που αρχίζει από τον Τεύ
κρο και τον Ονήσιλο και φτάνει ως τα μέσα του 20ου αιώνα. Η μα
κραίωνη ελληνικότητα μας, ο άσβηστος πόθος της ένταξης στον εθνι
κό κορμό, το θαύμα που εντυπωσίασε το Σεφέρη τις παραμονές του 
'55,γέννησαν,γαλούχησαν και τράνεψαν τον αγώνα. Λέγει σχετικά ο 
Ιωάννης Βαρέλλας στο δοκίμιο «0 Αγώνας της ΕΟΚΑ, Αγώνας 
Ελευθερίας και Ψυχικού Μεγαλείου»: 

«Αυτή η ηθική του δύναμη ήταν αποτέλεσμα της ζωογόνου και 
δημιουργικής πνοής της Ελληνικής του κληρονομιάς που διατήρησε 
άσβηστη από γενιά σε γενιά επί χιλιετηρίδες. Γιατί στους μαχητές 
του '55-'59 ξανάζησαν οι Μαραθωνομάχοι και οι Σαλαμινομάχοι, οι 
τριακόσιοι του Λεωνίδα, οι αγωνιστές του '21, οι νεότεροι του Αλβα
νικού έπους κι όλοι εκείνοι, οι οποίοι ελάμπρυναν την Ελληνική Ιστο
ρία. Ξανάζησαν ακόμα ο Ονήσιλος, ο Ευαγόρας, η Μαρία η Συγκλη
τική, ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός και τόσοι άλλοι γνωστοί και άγνω
στοι ήρωες». 

Και συμπληρώνει ο Κυριάκος Πλησής: 
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«Αυτή η φλόγα συνδαυλιζόταν διαρκώς, τουλάχιστον από τότε 
που δημιουργήθηκε το ελληνικό κράτος και, είτε σιγόκαιγε τις καρ
διές των ανθρώπων είτε, ανάλογα με τις συγκυρίες, αναριπιζότανε 
και φούντωνε. Το σύνδρομο του σκλαβωμένου ήταν το βασικό χαρα
κτηριστικό του κυπριακού ελληνισμού, απύ τότε που συστάθηκε ελ
ληνικό κράτος μέχρι το 1955. Όλη η κοινωνική και θρησκευτική ζωή 
καθώς και η υποτυπώδης πολιτική περιστρεφόταν γύρω από το βα
σικό άξονα,τον άξονα της απελευθέρωσης και της ενσωμάτωσης της 
Κύπρου, ως αλύτρωτης επαρχίας, στον εθνικό κορμό!» 

(Το ύψος και το ήθος ενός αγώνα) 
Εξάλλου εξιστορώντας το μεγαλείο του αγώνα με τον τίτλο 

«Κύπρος μια αγωνιστική Πορεία» ο Νικόλαος Βασιλειάδης λέει: 
«Αναμφισβήτητα το έπος της Ε Ο Κ Α του 1955-1959 είναι η συ

μπύκνωση του πάθους, της αποφασιστικότητας, του δυναμισμού, 
του μέχρι θανάτου πόθου της φυλής των αιώνιων εφήβων για ελευθε
ρία. Στην ένδοξη εκείνη τετραετία 400.000 βεργωτές ψυχές ύψωσαν 
γιγαντωμένη φωνή, ορθές ξαναμολύθηκαν παντού, έστησαν λημέρια 
στα ορθά βουνά, ζήτησαν ελευθερία. Ένας ολάκερος λαός φορτωμέ
νος ιστορία, και δόξα, αλλά και πίκρα, οργή και πόνο ορθώθηκε με 
πυρακτωμένη ψυχή. Οι φλόγες της λευτεριάς, που άναψαν, φούντω
σαν κι έζωσαν την ελληνική μεγαλόνησο, πρόσθεσαν στο ως τότε επί-
θετύ της «μαρτυρική» και το τιμητικότερο «ηρωική»!... 

Σ' αυτή την ενότητα μπορούμε να συμπεριλάβουμε και τα δοκί
μια των : Μαρούλας Βιολάρη - Ιακωβίδου «Η γυναίκα στον αγώνα 
της ΕΟΚΑ » οπου διαγράφεται και εξαίρεται η συμβολή της γυναί
κας στον απελευθερωτικό αγώνα, του Βία Λειβαδά «Η ψυχολογική 
πλευρά της ζωής στις φυλακές», της Νίκης Κατσικάδη «Το ψυχικό 
μεγαλείο των Αγωνιστών», του Γιάννη Κωβαίου «Η Κύπρος ζωντα
νός ανδριάντας», του Ιωάννη Μενούνου «7ο πνεύμα της Ε.Ο.ΚΛ.», 
του Π.Μ. Σωτήρχου «Μνήμη αιωνιότητας στην Κύπρο-Το φρόνημα 
είναι η ζωή μας», του Ιάκωβου Γ. Αρτεμίου «Εσωτερική Μαρτυρία» 
και του Ιωάννη Γιάγκου «Πού σου, θάνατε, το κέντρον; Πού σου, 
Άδη, το νίκος;» 

Μια ανατομία του ηρωισμού επιχειρούν ο Γεώργιος Προδρόμου 
«Ηρωες και ηρωισμός στον αγώνα της Ε.Ο.ΚΛ.»: 
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«Όλο εκείνο το πλήθος των αγωνιστών της Ε Ο Κ Α και περισσό
τερο εκείνοι που κινδύνευαν καθημερινά ως καταζητούμενοι και 
αντάρτες πραγματοποίησαν πλήρως εκείνο που έθετε ο Κάλβος ως 
προϋπόθεση της ελευθερίας, με το ενδεχόμενο κάθε στιγμή του θα
νάτου, «την αρετήν και την τόλμην». Την αρετή ως έννοια γένους, 
μητέρα και τροφό πολλών αρετών, μια αρετή πολύμορφη, πολυδιά
στατη, πολυσύνθετη. Δεν υπάρχει αρετή που να λείπει από έναν 
πραγματικό αγωνιστή, ένα σωστό συνειδητό ήρωα, έναν αγωνιστή 
έτοιμο ανά πάσα στιγμή, με το «παρών» έτοιμο σε κάθε κάλεσμα, 
χωρίς ακόμη ίσως, εκείνο το «... ει δυνατόν παρελθέτω απ' εμού...». 
Εντιμότητα, δικαιοσύνη, αυταπάρνηση, ηθική ανωτερότητα, αλλη
λεγγύη, αυτοθυσία, αγάπη, εξυπηρέτηση με ίδιο κίνδυνο του συνό
λου, ακόμα και ταπεινοφροσύνη με δεσπύζουσα σε όλες την πίστη. 
Φυσικά πρώτη και απαραίτητη και που κινεί όλες τις άλλες το θάρ
ρος, η τόλμη». 

β) Και ο Χρίστος Κολιός στο «Μυστικό του Ηρωισμού»: 

«Αναρωτιόμαστε πώς έγινε το θαύμα και ξαφνικά αυτά τα ανέ
μελα νιάτα, σαν πήραν εκούσια τη μεγάλη απόφαση της θυσίας, ωρί
μασαν από τη μια στιγμή στην άλλη, μεταμορφώθηκαν σε αδάμα
στους πολεμιστές, μας έγιναν δάσκαλοι αρετής και αξιώθηκαν να 
κατακτήσουν το φωτοστέφανο του ήρωα. Ποιο στάθηκε το μυστικό 
τους; 

Μια, πιστεύω, είναι η απόκριση. 0 ηρωισμός τους στάθηκε το 
αποτέλεσμα τριών βασικά παραγόντων που λειτουργούσαν χρύνια 
μέσα τους αδιαλείπτως και που συναιρέθηκαν τελικά, την κρίσιμη 
ώρα, στην απόφαση του θανάτου για την ελευθερία της Πατρίδας. 
Αυτοί οι παράγοντες ήταν η παιδεία τους, η φιλοπατρία τους και η 
υπέρβαση του εαυτού τους». 

Και με όσα λέγονται εδώ από το Χρ. Κολιό στοιχειοθετείται, πι
στεύουμε, η τρίτη υποενότητα: ο αγώνας, η νεολαία και η εκπαί
δευση. 

Οι δύο γενεσιουργοί θεσμοί του απελευθερωτικού αγώνα ήταν 
αδιαμφισβήτητα η εκπαίδευση και η Εθναρχούσα Εκκλησία. «Η παι
δεία, υποτυπώδης το 19ο αιώνα και κάπως ικανοποιητική ως το 
1955, είχε τους συγκεκριμένους σταθερούς της προσανατολισμούς. 



130 

Δεν ήταν ο θεσμός εκείνος που μετέδιδε γνώσεις μονάχα και δεξιότη
τες, αλλά εκείνος που καλλιεργούσε το εθνικό φρόνημα και προετοί
μαζε τους τροφίμους της σε εθνικούς αγώνες, με στόχο πάντοτε την 
απελευθέρωση του νησιού και την ένωση του με τον υπόλοιπο εθνικό 
κορμό» λέει ο Κ. Πλησής και συνεχίζει: 

«Όπως σημείωσα, επικεφαλής τέθηκαν ευθύς εξ αρχής οι πιο 
πολλοί εκπαιδευτικοί. Αυτοί επάνδρωσαν και τις μάχιμες μονάδες 
αλλά, κυρίως, τον τομέα της διαφώτισης και της πνευματικής στήρι
ξης του αγώνα. Όμως, ο ρύλος τους δεν περιορίστηκε σ' αυτά μόνον. 
Στο παρελθόν δάσκαλος στην Κύπρο δεν ήταν μόνο εκείνος που μά
θαινε γράμματα στα παιδιά, αλλά ο εθνικός καθοδηγητής και των 
παιδιών και της κοινωνίας. Δεν ήταν λοιπόν, παράδοξο πως τα πιο 
ενεργά μέλη της Οργάνωσης στρατολογήθηκαν από τη μεγάλη λεκάνη 
των σχολείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι πιο εντυπωσια
κές, όχι ένοπλες, εκδηλώσεις, αυτές που ήταν διαρκής πονοκέφαλος 
των Άγγλων, κι αυτές που συνέτειναν στη διεθνοποίηση του αγώνα, 
οργανώθηκαν από τη μαθητική νεολαία. Αυτοί οι έφηβοι σφράγισαν 
με την παράτολμη εφηβεία τους όλο τον αγώνα. Αυτή η εφηβεία έγινε 
καταλύτης και μετέτρεψε τους άβουλους σε πρόθυμους, τους ψοφο
δεείς σε παράτολμους, τους συμφεροντολόγους σε γενναιόδωρους, 
τους αμέτοχους στα κοινά σε πρωταγωνιστές στις κοινωνικές εκδη
λώσεις». 

«Άλλωστε η νεότητα και η ψυχή της, συνειρμικά, ταυτίζεται πά
ντοτε με την ελευθερία», μας λέει ο Π. Φωτέας. 

Αναφέραμε πως το πέμπτο τεύχος της Κ.Μ. είναι και αφιέρωμα 
στη νεότητα. Είναι φυσικό λοιπόν εδώ να δίνονται και τα χαρακτηρι
στικά των νέων του 1955 αλλά και σύγκριση της νεολαίας του '55 με 
τη σύγχρονη να επιχειρείται. Έτσι ο Παν. Περσιάνης στο δοκίμιο 
«Οι νέοι του 1955-'59» βρίσκει πως εκείνα που χαλύβδωναν τη νε
ανική ψυχή ώστε να παραμένει αλύγιστη στα βασανιστήρια και τις 
κακουχίες ήταν «η πίστη πως οι συναγωνιστές τους ήταν αδελφοί 
τους, άρα κάθε κατάδοση ισοδυναμούσε με πράξη αδελφοκτονίας 
και η ισχυρή πεποίθηση τους ότι με τις πράξεις και τα έργα τους δη
μιουργούσαν ιστορία. Έβλεπαν την ιστορία σαν μια ροή που δημι
ουργείται σιγά σιγά από την πράξη του ενός και την πράξη του άλ
λου και όχι από αποφάσεις που λαμβάνονται απέξω για ένα λαό που 
κάθεται μοιρολατρικά και περιμένει». 
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Εξάλλου η Μαίρη Κουτσελίνη στο δοκίμιο της «Τρεις γενιές νέ
ων» επισημαίνει πως οι νέοι του '55 δίδαξαν το σκοπό της ύπαρξης 
και ενσάρκωσαν τον αυθεντικό Άνθρωπο που επιλέγει,δρα σύμφωνα 
με την επιλογή του και αναλαμβάνει τις ευθύνες των πράξεων του. 

Η μεγάλη συνέπεια ήρθε αμέσως ύστερα στην επόμενη γενιά: 
Η γενιά αυτή δεν έχει επώνυμους ήρωες του '55· μόνο θύματα κι 

αγνοούμενους το 74. Έζησε δύο πολέμους. Είδε στον πρώτο να γί
νονται σημαία οι αξίες: Ελευθερία, πατρίδα, δίκαιο· να γίνονται 
αξίες οι καθημερινότητες: Ελλάδα, εκκλησία, συμπατριώτης. Είδε 
στο δεύτερο ύλες τις αξίες να προπηλακίζονται και να γελοιποιού-
νται. Οι νέοι αυτοί άκουσαν πως οι ήρωες της Ε Ο Κ Α «διάλεξαν» και 
πέθαναν για την Ελλάδα, πως τραγούδησαν το έθνος μέσα στα κελιά 
των μελλοθανάτων, πως φώναξαν «ζήτω» περιμένοντας το σίγουρο 
θάνατο- κι έζησαν χρόνια παραληρημάτων και σύγχυσης, στα οποία 
θεωρούνταν προδότες όσοι μιλούσαν για Ελλάδα και έθνος. 

Η γενιά αυτή είναι μάρτυρας και θύμα της σύγχυσης και των 
αντιφατικών καιρών που ακολούθησαν τα χρόνια μετά το '60. 

Γι' αυτό και «το τραγικό είναι» κατά τον Κων/τίνο Γιαγκουλλή 
«ότι η τωρινή νεολαία μας, ενώ ζει και κινείται σε μια πατρίδα διχο
τομημένη και προβληματική, ωστόσο σκέφτεται ρωσικά, ντύνεται ευ
ρωπαϊκά και ψυχαγωγείται αμερικάνικα». 

Δεν είναι όμως μόνο η νεολαία, αλλά και ολόκληρη η κυπριακή 
κοινωνία που σαράντα χρόνια μετά το τέλος του αγώνα βρίσκεται σε 
κατάσταση αξιοθρήνητη. Γι' αυτό ο Χρ. Κολιός αναρωτιέται: «Ποιες 
οι πνευματικές μας αναζητήσεις ως κοινωνίας; Ποιες οι αξίες που 
μας εμπνέουν; Ποια η έγνοια μας και ο σεβασμός μας προς τη γλώσ
σα μας; Ποια η στάση μας απέναντι στη μάστιγα της κομματοκρα-
τίας, της αναξιοκρατίας, της συνδικαλιστικής υπερβολής; Ποιος επι
τέλους σκέφτεται και πονά αυτή τη δόλια την πατρίδα;» 

Ταυτόχρονα η Μ. Κουτσελίνη συμπληρώνει: 
«Γίναμε, από φίλοι της ειρήνης, ειρηνιστές, αβροδίαιτοι ωνητές 

της ευμάρειας, που «σαν έρθει ο θέρος προτιμούμε να σφυρίξουν τα 
δρεπάνια στ' άλλο χωράφι». Για πόλεμο θα μιλούμε τώρα; Τι θα πει 
«αμυντικός», αν χαθούν τα παιδιά μας ποιο αντάλλαγμα αντισταθ-
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μίζει το κακό; Δεν είμαστε η γενιά που τραγουδούσε τον εθνικό ύμνο 
πριν οδηγηθεί στην αγχόνη». 

δ) Ο Αγώνας άπτεται της Πολιτικής από πολλές πλευρές: 
I) η απόφαση της επαναστατικής τακτικής, της ανάληψης του αγώ

να εκ μέρους της Κυπριακής Εθναρχίας σήμαινε αλλαγή πολιτι
κής γραμμής: η πολιτική δηλαδή της αναμονής που χάραξε το 
1818 ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός αντικαθίστατο με το δυναμικύ 
αγώνα. 

II) 0 Αγώνας εισήγαγε την Κύπρο στη διεθνή πολιτική σκηνή με 
αντιπάλους τη μεγαλύτερη αποικιοκρατική δύναμη της εποχής, 
τη Βρεττανία και την Τουρκία και είχε πολιτικές επιπτώσεις στο 
Ελληνικό Κράτος και το Έθνος ακόμη. 

II I ) Ο ίδιος ο Αγώνας είχε την πολιτική του πλευρά και Ηγεσία και 
IV) Με το τέλος του Αγώνα, η Κύπρος εισερχύταν ως Ανεξάρτητο 

Κράτος στη Διεθνή Πολιτική Σκηνή και ήταν υποχρεωμένη ν' 
ασκήσει τη δική της πολιτική. 

Με την πλευρά αυτή της πολιτικής δεν ασχολούνται πολλά δοκί
μια· όσα όμως ασχολούνται δίνουν αξιόλογες και ουσιαστικές απα
ντήσεις στα επακολουθήσαντα τον αγώνα γεγονότα και στα τωρινά 
αδιέξοδα. 

0 Μιχαλάκης Μαραθεύτης π.χ. στο δοκίμιο του «Από την Πα
τρίδα στο Κράτος» τα αποδίδει «στην απουσία των απαραίτητων 
πολιτικών γνώσεων και εμπειριών», συμπληρώνοντας: 

«Πολύ σοβαρότερος όμως λόγος ήταν η στροφή των Κυπρίων 
από τον πατριδοκεντρισμό, που τους χαρακτήριζε προηγουμένως 
και οδήγησε στον ηρωικό αγώνα του '55, στον ατομοκεντρισμό. 
Εξαιτίας του ατομοκεντρισμού οι αρετές που χαρακτήριζαν και κα
θοδηγούσαν τον κυπριακό λαό και τους αγωνιστές στον επικό τους 
αγώνα,η συνεργασία,η αλληλεγγύη και η αυτοθυσία εξανεμίσθησαν. 
Η συνεργασία έγινε ανταγωνισμός, η αλληλεγγύη μετατράπηκε σε 
ατομική επικράτηση και η αυτοθυσία υπερσκελίστηκε από το ατομι
κό συμφέρον. Ασφαλώς οι εξαιρέσεις υπάρχουν, αλλ' οι εξαιρέσεις 
επιβεβαιώνουν συνήθως τον κανόνα. 0 πατριδοκεντρισμός έγινε 
κομματοκεντρισμός και ατομοκεντρισμός, το κοινωνικύ Εμείς έγινε 
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ατομικό Εγώ και τα κοινά οράματα για την ελευθερία έγιναν υλιστι
κός ευδαιμονισμός και άτεγκτη χρησιμοθηρία. Οι Κύπριοι, που πή
ραν άριστα ως παιδιά της πατρίδας, μηδενίστηκαν ως πολίτες του 
κυπριακού κράτους»,για να καταλήξει: 

«Οι Κύπριοι ως υπήκοοι ήταν καλλιεργημένοι εθνικά και μπο
ρούσαν να αντιστέκονται με επιτυχία στην ξένη κυριαρχία. Δεν είχαν 
όμως την απαιτούμενη πνευματική καλλιέργεια στο βαθμό που χρει
αζόταν, ώστε να εξελιχθούν σε πολίτες με δημόσιο πνεύμα ενύς ανε
ξάρτητου κράτους». 

Ενώ ο Παναγ. Περσιάνης στο δοκίμιο του «Ποιος σκότωσε τον 
Οδυσσέα;» επισημαίνει ως καθοριστικό αίτιο την «κρίση ηγεσίας» 
λέγοντας: «Φαίνεται πως ο Οδυσσέας τελικά δολοφονήθηκε. Αλλιώς 
δεν μπορεί να εξηγηθεί πώς ο Ελληνισμός δεν είναι πια σε θέση ν' 
αναδείξει επινοητικούς και πολύτροπους ηγέτες που να μπορούν να 
βρίσκουν το δρόμο προς τη σωτηρία. Αντίθετα οι ηγέτες του τον 
εμπλέκουν σε διαρκώς και μεγαλύτερα αδιέξοδα και στη συνέχεια 
τον καλούν να υποβληθεί σε θυσίες, για να μπορέσει να βγει από τις 
συμφορές, στις οποίες τον οδήγησαν οι ίδιοι. Προσωπικά έχω χαρα
κτηρίσει ως «μυωπική και νηπιάζουσα» την πολιτική του Κυπριακού 
κράτους. 

Στην ενότητα αυτή εντάσσεται και το δοκίμιο του Θ. Πανταζή 
«0 αγώνας μας για αυτοδιάθεση - ένωση μετέτρεψε την Ένωση σε 
όνειρο απατηλό» που αποτελεί ένα χρονικό των γεγονότων που 
συνθέτουν το κυπριακό πρόβλημα. 

ε) 0 αγώνας ως ποίηση, μύθος και μεταφυσική. 
0 αγώνας υπήρξε μια δημιουργία πνευματική, έκφραση της ελ

ληνικότητας του λαού μας, καταξίωση υψηλού ήθους, αρετής και θυ
σίας. Ως ποίηση βλέπει τον αγώνα η ποιήτρια Πίτσα Γαλάζη στο δο
κίμιο της «Η λειτουργία της Ποίησης κι οι Ποιητές του Αγώνα του 
'55-'59», λέγοντας: 

«Η ποίηση δε γράφεται μόνο από όσους συνηθίσαμε ν' αποκα
λούμε ποιητές. Εκείνοι απλώς συλλέγουν την ποίηση που βρίσκεται 
γύρω τους. Η ποίηση γράφεται πολύ περισσσύτερο από τους ανθρώ
πους που δρουν ποιητικά σε μια συγκεκριμένη στιγμή της ζωής τους, 
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κόντρα στους καιρούς, σημαδεύοντας την ιστορία. Απύ ανθρώπους 
τελειωμένους που ξέρουν γιατί ζουν και γιατί πεθαίνουν, που αγα
πούν με τέτοιο πάθος τη ζωή, που δεν είναι έτοιμοι να πεθάνουν γι' 
αυτήν την ίδια τη ζωή και για την αξιοπρέπεια του ανθρώπου». 

Και παρακάτω: 

«Οι μικροί Ποιητές εκείνων των χρόνων πιστοποίησαν με την ηθι
κή και πνευματική τους στάση πόσο βαθύτατα πνευματικός ήταν 
εκείνος ο αγώνας, αφού αυτοί οι ίδιοι έγραψαν με το αίμα τους Ποί
ηση και πριν καν μετρήσουν τα χρόνια τους μέτρησαν «με τ' αληθινό 
μπόι τ' ανθρώπου τη λευτεριά». 

Και ο Κυριάκος Πλησής στο δοκίμιο του «Η αξιολόγηση ενός 
αγώνα» κάτω από αυτό το πρίσμα τον βλέπει: 

«0 αγώνας του '55 ήταν ένα μεγαλειώδες επικό ποίημα. Οι άν
θρωποι ζούσαν ποιητικά. Πατούσαν στη γη και ανακλαδίζονταν στον 
ουρανύ. Χωρίς να χάνουν την αίσθηση της πραγματικότητας, ζούσαν 
σ' ένα διαρκές ποιητικό μεθύσι. Μπορεί να γράφτηκαν πολλά ποιή
ματα και να μελοποιήθηκαν πολλά τραγούδια για να υμνήσουν αυτόν 
τον αγώνα, όμως, όπως είπα, το πιο τέλειο τραγούδι ήταν ο ίδιος ο 
αγώνας. 

0 κυπριακός αγώνας έφερε ξανά στο προσκήνιο την αίσθηση του 
τραγικού. Οι ήρωες του υπήρξαν η ένσαρκη φανέρωση του τραγικού. 
Βάδισαν ως τα ακροτελεύτια όρια της ανθρώπινης ύπαρξης. Πέραν 
απ' αυτά τα όρια χαίνει η άβυσσος. Έπεσαν στην άβυσσο, αφού έστη
σαν τη σημαία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας στην πιο ψηλή κορυφή, 
που μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος. Έδωσαν το μέτρο που αναγκα
στικά όλοι μας πια πρέπει να έχουμε στις αποσκευές μας. Μ' αυτό το 
μέτρο υποχρεωτικά πρέπει να μετριούνται οι πράξεις των επιγιγνο-
μένων. Έτσι μονάχα μπορεί να ξεχωρίσουν οι κάλπικοι ήρωες από 
τους αληθινούς. Μπορεί, βέβαια, το τραγικό να βρήκε την ύψιστη του 
έκφραση στους επώνυμους ήρωες. Όμως, ολόκληρος ο κυπριακός ελ
ληνισμός υπήρξε, στο σύνολο του, μια τραγική παρουσία». 

Και προχωρώντας καταλήγει: 

«Όσες φορές θα προσπαθούμε να ορίσουμε καθαγιασμένες έν
νοιες, όπως μεγαλείο, ψυχική πληρότητα, έρως πατρίδος, είμαστε 
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αναγκασμένοι να προστρέξουμε προς αυτούς τους ήρωες και στον 
τραγικύ λαό του '55, για να καταγράψουμε την πραγματική τους ση
μασία». 

Έτσι, πλουτίσθηκε ο εθνικός μας μύθος. 0 μύθος είναι η μεταφυ
σική του Έθνους. Παράλληλα με την ιστορία, στις καρδιές των επι
γόνων, μένει άσβεστη η αλήθεια του μύθου. Η ιστορία, όταν αναχθεί 
στη σφαίρα του θρύλου, γίνεται τροφοδότρια της πορείας των αν
θρώπων. Μπορεί, όπως λέμε, η ιστορία να διδάσκει -άν και αυτό εί
ναι αμφίβολο - όμως σύμφυτη με την ανθρώπινη ύπαρξη δεν είναι. 
Σύμφυτος με την ανθρώπινη ύπαρξη είναι ο ιστορικός μύθος, γιατί 
δεν είναι γνώση αλλά βίωμα. Η μυθολογία του αγώνα του 1955 απο
τελεί το πιο σημαντικό κεφάλαιο του κυπριακού εθνικού μύθου. 
Ό,τι μένει σε μας, κι αυτό ως ύψιστο εθνικό καθήκον, είναι να κρα
τούμε άσβεστη τη μνήμη αυτού του μύθου. Σ' αυτούς τους δύσκο
λους καιρούς, είναι, ίσως, το μοναδικό μας στήριγμα. Διαφορετικά 
κινδυνεύει να αφανιστεί η εθνική μας ταυτότητα, που δίχως αυτήν 
αφανίζεται η ίδια μας η ύπαρξη. 

Τελικά, αγαπητοί φίλοι, θα μπορούσαμε να συμπεράνουμε πως, 
ενώ τα δοκίμια που έχουν ως θέμα τον απελευθερωτικό αγώνα δεν 
είναι πολλά, όμως αποδίδουν, φωτίζουν και καταξιώνουν το ανεπα
νάληπτο τούτο γεγονός σ' όλες του τις διαστάσεις: ως εθνική παρά
δοση κι ελληνική κληρονομιά, ως ηρωική υπέρβαση και καθαγιασμέ
νη θυσία, ως νεανικό όραμα αρετής και τόλμης, ως παιδευτική καλ
λιέργεια, ως πολιτική κρίση ηγεσίας κι ανθρώπινου ήθους, ως ποιητι
κή - πνευματική δημιουργία, μύθος και μεταφυσική. 

ΑΝΔΡΕΑΝΗ ΗΛΙΟΦΩΤΟΥ 
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ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΣΤΕΑΑΑ 
ΦΤΕΡΑ ΣΤΟ ΟΝΕΙΡΟ 

Δώσατε στ' όνειρο φτερά 
άτρομα παλληκάρια 
(Στίχοι Κυριάκου Μάτση) 

Κάθε μεγάλος αγώνας για την προάσπιση ή τη διεκδίκηση του 
αναφαίρετου δικαιώματος της ελευθερίας, κάθε αγώνας που γίνεται 
στ' όνομα των πανανθρώπινων ιδανικών, στην κορυφή των οποίων 
βρίσκεται το όραμα της ελευθερίας των λαών, κερδίζει την καταξίω
ση του από το ηθικό του και μόνο περιεχόμενο στις σελίδες της Ιστο
ρίας. Κάθε μια τέτοια μεγάλη απελευθερωτική εξόρμηση αποτελεί τη 
συνισταμένη των ηθικών δυνάμεων, που διαθέτει κάθε λαός. Απ' αυ
τές αντλεί την αντοχή και την αγωνιστικότητα του. Σ' οποιαδήποτε 
αναμέτρηση του με τον αντίπαλο αυτές μετρούν. Γιατί είναι ο αληθι
νός κι αναντικατάστατος πλούτος κάθε λαού, που λάμπει κι ακτινο
βολεί, αποκαλύπτοντας την ύπαρξη του στις δύσκολες ώρες των δο
κιμασιών του. 

Έναν τέτοιο ανεκτίμητο πλούτο αρετών ανέδειξε και φανέρωσε 
με την απελευθερωτική του εποποιία ο Κυπριακός Ελληνισμός στα 
1955-59. Με τις γενναίες πράξεις των τέκνων του ύψωσε έναν από 
τους λαμπρότερους σταθμούς στη νεότερη Ιστορία του Έθνους. Την 
αυγή της 1ης Απριλίου 1955 άνοιγε ένα νέο κεφάλαιο στην τρισχιλιό-
χρονη ιστορία του νησιού μας. Γιατί ο Αγώνας εκείνος αντιπροσω
πεύει μια καθοριστική για τα ιστορικά πεπρωμένα του νησιού μας 
τομή. Τον ανασύρει από την ιστορική αφάνεια και αδράνεια όπου 
αναγκαστικά τον είχε για αιώνες καθηλώσει η δουλεία σε ξένους κυ
ριάρχους, και τον ανεβάζει στο υψηλό βάθρο της ενεργητικής δράσης 
ενός μαχόμενου λαού αποφασισμένου να διεκδικήσει τη θέση που 
του ανήκει. Παύει να είναι το άβουλο και εύκολο άθυρμα στη θέληση 
των ισχυρών, του οποίου οι τύχες καθορίζονταν ανάλογα με τα συμ
φέροντα και τις γεωπολιτικές σκοπιμύτητες της δεδομένης εποχής. 

Την αυγή της 1ης Απριλίου προκρίνει αποφασιστικά το δρόμο 
της δυναμικής ένοπλης διεκδίκησης των δικαίων του, επιλέγει το 
δρόμο του χρέους, διεκδικώντας το δικαίωμα της εθνικής αποκατά-
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στάσης, που πεισματικά του αρνούνταν οι ξένοι δυνάστες. Υπακούο
ντας στο κάλεσμα της μεγάλης ώρας και στην πρόκληση των καιρών, 
οι Έλληνες της Κύπρου, πειθαρχώντας στην επιταγή των προγονικών 
τους παραδύσεων. στάθηκαν γενναίοι και άτρομοι στις νέες Θερμο
πύλες της τιμής στην ακριτική αυτή έπαλξη του Ελληνισμού «τοις 
κείνων ρήμασι πειθόμενοι». 

Κλείνοντας τ' αυτιά στο σαγηνευτικό τραγούδι των Σειρήνων του 
εθνικού εκμαυλισμού και της ταπείνωσης, που τους υπόσχονταν επί
γειους παραδείσους ευδαιμονίας, μ' αντάλλαγμα την εθνική τους τι
μή και την ανθρωπινή τους αξιοπρέπεια, προσπερνώντας μ' έσχατη 
περιφρόνηση τους κήρυκες της ηττοπάθειας και τους προφήτες του 
συσχετισμού των δυνάμεων, βγαίνουν στα μαρμαρένια αλώνια, νέοι 
αυτοί Διγενήδες, ν' αναμετρηθούν με το Χάρο, τον καταπατητή της 
γης τους και καταπιεστή των εθνικών τους ονείρων. 

Σ' αυτή τη σκληρή αναμέτρηση των τεσσάρων χρόνων έδωσαν 
υψηλά δείγματα αγωνιστικής αρετής μπροστά στον καθημερινό κίν
δυνο και το θάνατο κι ανέβηκαν τα ακρότατα σκαλοπάτια ηρωισμού 
και αυτοθυσίας «και μόνοι και μετά πολλών», επιβεβαιώνοντας πε
ρίτρανα και με το λαμπρότερο τρόπο την εθνική τους φυσιογνωμία κι 
ανακαλώντας στη μνήμη φωτεινά παραδείγματα της ιστορικής τους 
παραδόσεως. Δικαιωματικά και με δικαιολογημένη υπερηφάνεια θα 
μπορούσαν να επαναλάβουν με το στόμα του Εθνικού μας ποιητή: 

Ω τριακόσιοι σηκωθείτε 
και ξανάλθετε σε μάς 
τα παιδιά μας θελ' ιδείτε 
πόσο μοιάζουνε με σάς. 

«Μητέρα μεγαλύψυχη στον πόνο και στη δόξα» η Ελλάς - Μητέ
ρα θρηνεί ως άλλη Ραχήλ, όπως συνέβη τόσες φορές μέσα στις σκο
τεινές περιόδους από τις οποίες πέρασε το Γένος, τα παιδιά της που 
πέφτουν από τα βόλια του Άγγλου κατακτητή ή ξεψυχούν στην αγ
χόνη και στα κελλιά των βασανιστηρίων ή κατακρεουργούνται από 
τις ορδές του ξενοκίνητου τουρκικού όχλου. 

Τα σημαντικά γεγονότα, τις αξιομνημόνευτες πράξεις, τους πα
ράγοντες ακόμα που οδήγησαν στο ένα ή στο άλλο αποτέλεσμα, τη 
συμβολή που είχαν με τις αποφάσεις και τις ενέργειες τους εξέχουσες 
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ηγετικές μορφές της εποχής εκείνης και το ρόλο που διαδραμάτισαν 
στη διαμόρφωση των καταστάσεων και των εξελίξεων, όλα αυτά 
αποτελούν μέλημα και φροντίδα της Ιστορίας,της αντικειμενικής και 
αμερόληπτης, στις σελίδες της οποίας παίρνουν την ανάλογη θέση. 

Τη μοναδικότητα όμως του πνεύματος και την ανεπανάληπτη 
ατμόσφαιρα του μεγάλου εκείνου Αγώνα, όπως και κάθε αληθινού 
αγώνα ελευθερίας, διασώζει η Τέχνη στις ποικίλες της μορφές. Όχι 
μόνο στη διαχρονική διάρκεια που προσδίδει στα δρώμενα, αλλά και 
στη δυνατότητα που παρέχει της άμεσης επικοινωνίας, είτε ως έντε
χνος λόγος και αυθόρμητη λαϊκή έκφραση είτε ως έργα του χρωστή
ρα και της μουσικής έμπνευσης. Αυτά διαιωνίζουν και μεταδίδουν 
κατά τρόπο άμεσο στη μνήμη των μεταγενεστέρων τις καίριες στιγ
μές ατομικών και ομαδικών κατορθωμάτων, μαρτυρίων, θυσιών και 
ηρωικών θανάτων. Εκφράζοντας και επισφραγίζοντας την καθολική 
συμμετοχή, στην περίπτωση που αποτελούν δημιουργήματα πρωτο
γενή και απερίτεχνα της λαϊκής ψυχής και μούσας. Η αξία τους δεν 
έγκειται τόσο στην αισθητική τους αρτίωση και τελείωση, όσο στην 
απεικόνιση των γνήσιων και πηγαίων συναισθημάτων και βιωμάτων 
της ομαδικής ψυχής, που συμπράττει και συμπάσχει. 

Από την άποψη αυτή μνημονεύοντας τη συμβολή του ποιητικού 
λόγου, διαπιστώνουμε πως κρατά μια κυριαρχική θέση σε σχέση με 
τις άλλες μορφές τέχνης. Δεν θα ήταν υπερβολή να λεχθεί πως, λαμ
βάνοντας υπόψη την έκταση, την ποικιλία των μορφών, τους δημι
ουργούς, τα θέματα και τις συνθήκες, πρόκειται για μια ποιητική 
αποθέωση του Αγώνα. Στην περίπτωση αυτή η ποιητική έκφραση 
αποτελεί ένα υμνολόγημα, τον αίνο, αλλά ταυτόχρονα και το θρήνο, 
που συνόδευαν τις μεγάλες εξάρσεις των συγκλονιστικών ωρών, που 
ζούσε σχεδόν κάθε μέρα ο Κυπριακός Ελληνισμός στη διάρκεια των 
τεσσάρων χρόνων του απελευθερωτικού του Αγώνα1. 

Ευτύχησε η αγωνιζόμενη και η μαχόμενη γενεά του 1955-59 να 
προσελκύσει πλούσια την ποιητική δημιουργία, μέσα απύ το έργο και 
τους στίχους ποιητών, που ψάλλουν τα ηρωικά κλέη των παλληκαριών 
της ή ανιστορούν σε πικρούς τόνους τα ιερά και άγια πάθη τους. 

Σ' αυτούς συμπεριλαμβάνονται δικοί μας και ξένοι, επώνυμοι 
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και ανώνυμοι,δόκιμοι και αδόκιμοι. Κι αντίπαλοι ακόμη. Γνωστή εί
ναι η μπαλάντα ανώνυμου Άγγλου ποιητή, με την οποία εξυμνείται ο 
ηρωικός θάνατος του Γρηγόρη Αυξεντίου2. 0 συγκλονισμός των ψυ
χών, που προκαλεί ο άνισος αγώνας των νέων της Κύπρου, που δεν 
είναι αρκετή ούτε αυτή ακόμη η εφιαλτική σκιά της αγχόνης για να 
τον ανακόψει, συνταράσσει τις συνειδήσεις των ελεύθερων ανθρώ
πων σε κάθε γωνιά της γης. Διεγείρει την πανεθνική και την παγκό
σμια συγκίνηση, της οποίας κορυφαία έκφραση είναι η ποιητική. 

Έτσι, από τη μακρινή άκρη της εξορίας του ο Λεττονός καθηγη
τής της κλασσικής φιλολογίας, με το εξελληνισμένο όνομα Πέτρος Κι-
καύκας, με το οποίο υπογράφει,χαράσσει σε αρχαίο ελεγειακό μέτρο 
το χαιρετισμό που στέλλει στη μαχόμενη Κύπρο. Στα πρόσωπα των 
νέων της Κύπρου βλέπει τη συνέχεια των αγώνων των Ελλήνων όλων 
των ιστορικών εποχών για την προάσπιση της ελευθερίας της πατρι
κής γης: 

Παι Διός ηδύγελως, ερατεινή Κυπρογένεια, 
εξ αλός η πολιής αιγιαλόν δ" ανέβης 
σώσε, θεά. σέο δώμα οβριμοπάτρη 
νήσου ύπερθε φίλης χείρας έχουσα τεάς. 
Υμι δε, Κύπριοι άνδρες, εϋπλόχαμοίτε γυναίκες 
των προγόνων περί γης κλεινός αγών μελέτω 
μέχρις έως πάτρης πέρι μαρναμένοισι κεν έλθη 
φαίδιμον ιμερτής ήμαρ ελευθερίης. 

Τους στίχους του συνόδευε και συμπλήρωνε μ' αυτά τα λόγια, 
πάλι στην αρχαία ελληνική: «Ζήτω και ανθείτω η Κύπρος τη Μητρί 
Ελλάδι ενωθείσα». Και τώρα η μετάφραση: 

Κόρη του Δία ποθητή, ω Κυπρογεννημένη, 
γλυκόγελη, που απ' τον αφρό του σκοτεινού πελάγου 
ξεπρόβαλες και πάτησες το πόδι στ' ακρογιάλι, 
σώζε, θεά, τον τόπο σου. κόρη τρανού πατέρα. 
απλώνοντας τα χέρια σου απάνω απ' το νησί σου. 
Κι εσάς, ω άντρες Κύπριοι κι ωριόμαλλες γυναίκες, 
ας σας πυρώνει την καρδιά ο ξακουστός αγώνας 
γι' αυτή τη γη την ιερή τη χώρα των προγόνων, 
ώσπου με τον αγώνα σας να ξαναρθεί και πάλιν 
ολόλαμπρη της ποθητής της Στεριάς η μέρα. 
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Από μια άλλη μακρινή γωνιά του πλανήτη μας ένας άλλος ποιη
τής, σε μια άλλη γλώσσα, ο Αβελάρδο Ροντάν, από τους πιο θερμούς 
Φιλέλληνες της Ουραγουάης, πλέκει το ποιητικό στεφάνι, με το 
οποίο στεφανώνει την άφθαρτη θυσία του Ανδρέα Ζάκου: 

Γέννημα και θρέμμα ήταν του νησιού 
που το γλυκοφιλούν τα κρυσταλλένια κύματα 
της Ελληνικής της θάλασσας. 
Και λάτρευε με την ψυχή του το Νησί του, 
γιατί από παιδάκι τις ιστορίες του αγάπησε 
που, νανουρίζοντας τον, η γιαγιά του έλεγε. 
Στο φλογισμένο στήθος του φουντώνανε 
του αγνού οι πόθοι πατριώτη για την'Ενωση 
με τη Μητέρα χώρα... 
Κι έσμιξε μ' άλλα γενναία παλληκάρια 
για να κρατά ψηλά της λευτεριάς το φλάμπουρο 
κάτω απ' το γαλάζιο ουρανό, στης θάλασσας τους ανέμους. 
Για ένα τέτοιο και τόσο μεγάλο κρίμα 
τ' αγαπημένου του Νησιού οι κυρίαρχοι 
το νήμα της ζωής του κόψαν δίχως οίχτο. 
Κι αντάμα μ' άλλα παλληκάρια τράβηξε 
στο νέο της υπέρτατης θυσίας Γολγοθά 
για την Ελλάδα την αθάνατη κραυγάζοντας το ζήτω! 
Μ α πριν πεθάνει θέλησε ένα του πόθο ύστατο να ζήσει 
μπροστά στο θάνατο τον ίδιο, 
και την αιωνιότητα κατάματα θωρώντας. 
Και στωικά από τους δήμιους ζητά 
ν' ακούσει κάτι σαν προσευχή με αρμονίες, 
μουσική του Μπετόβεν και του Μπαχ. 
Και τότε είναι ο κόσμος που μαθαίνει 
κατάπληκτος, κι από συγκίνηση συνεπαρμένος 
της Κύπρου, του όμορφου νησιού, την αγωνία... 
Πόυ οι ήρωες κι οι μάρτυρες του πέφτουν 
σαν τον Αντρέα Ζάκο, το νιο το παλληκάρι, 
ονειροπόλοι, μ' άφθαστο μεγαλείο και δόξα μεγάλη. 

Με την απαστράπτουσα από ηθικό μεγαλείο και εθνική καθαρό
τητα αντίσταση τους οι νέοι της Κύπρου διασπούν τα κομματικά 
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φράγματα, καταρρίπτουν τα ιδεολογικά τείχη, επιτυγχάνοντας την 
εθνική ομοψυχία. Θα μπορούσε κανείς να καταφύγει στα παραδείγ
ματα, πολύ γνωστά, ποιητών όπως ο Γιάννης Ρίτσος και ο Θεοδόσης 
Πιερίδης, για να καταδείξει αυτή την ομοψυχία, όπως εκφράζεται 
τουλάχιστον ποιητικά, αν δεν υπήρχε το λιγότερο ή καθόλου γνωστό 
του Μενέλαου Λουντέμη, που συνθέτει ολόκληρη ποιητική συλλογή 
με τον πολύ δηλωτικό τίτλο «Τραγουδώ για την Κύπρο»3. 

Εκεί ύμως, όπου πραγματικά δοξάζεται η ποίηση, δεν είναι μο
νάχα όταν αυτή χρησιμεύει σαν πηγή εμπνεύσεως για τους αγωνι
στές, που τους θερμαίνει την ψυχή, λειτουργώντας σαν εσωτερική 
ενέργεια που οδηγεί εμψυχωτικά σε δύσκολες στιγμές, αλλά κυρίως 
όταν οι ίδιοι οι αγωνιστές εκφράζουν μέσω της τις ιδέες και τα συ
ναισθήματα τους σε χαρακτηριστικές στιγμές της αγωνιστικής τους 
δράσης, αποκαλύπτοντας τον ωραίο, πλούσιο συναισθηματικό τους 
κόσμο. Η αγωνιστική παρουσία τους προσλαμβάνει τότε μια ξεχωρι
στή διάσταση με το χαρακτηριστικό της μοναδικότητας. 

Γιατί δεν ήταν μόνο με την αγωνιστική τους αρετή και τον ηρωι
κό τους θάνατο που σφράγισαν το μεγάλο όραμα μιας ζωής, αλλά 
και με την απέριττη πνοή και τη γνησιότητα της ποιητικής έκφρασης. 
Στην ποίηση καταφεύγουν, για να εκφράσουν τον πλούσιο κόσμο συ
ναισθημάτων που τους πλημμυρίζουν. Απλά, χωρίς περίτεχνες φόρ
μες, χωρίς τη φιλοδοξία της λογοτεχνικής δημιουργίας, χωρίς τη μα
ταιοδοξία της υστεροφημίας. Οι στίχοι τους, ένα ανάβρυσμα ψυχής 
και βαθειάς εσωτερικής ζωής, αποπνέουν τη σεμνότητα του ήθους 
ανθρώπων ολοκληρωτικά αφιερωμένων στην υπηρεσία χρέους υψη
λού και βαθειάς πίστης. 

Δεν θ' αναφερθούμε στις πολύ γνωστές περιπτώσεις, όπως του 
έφηβου ποιητή Ευαγόρα Παλληκαρίδη, τον οποίο η ποίηση συντρο
φεύει μέχρι τις τελευταίες ώρες της επίγειας ζωής, προτού ανεβεί 
στην αγχόνη. Ούτε θα θυμίσουμε ότι ο Μιχαλάκης Παρίδης βρισκό
ταν στο κατώφλι της ποιητικής αναγνώρισης, προτού πάρει την ανη
φοριά που τον οδηγεί στ' αντάρτικα λημέρια4. Γνωστή επίσης συμ
βαίνει να είναι και η βαθειά αγάπη για την ποίηση των δύο πρωτο-
μάχων της εποποιίας του 1955-59 Γρηγόρη Αυξεντίου και Κυριάκου 
Μάτση, θρεμμένων με τη μεγαλόπνοη και μεγαλοφτέρουγη ποίηση 
του Κωστή Παλαμά και του Αγγέλου Σικελιανού. 
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Με στίχους εκφράζουν οι μαχητές την πίστη τους στον Αγώνα. 
Με στίχους αποχαιρετούν άλλους συναγωνιστές που πέφτουν στη 
μάχη: 

Δώσατε στ όνειρο φτερά 
άτρομα παλληκάρια 
λεβεντομάνων βύζαγμα 
θεριέματα άγριας λάβας 
τρανής γενιάς καμάρια. 

τραγουδά ο Κυριάκος Μάτσης τον ηρωικό θάνατο των τεσσάρων μα
χητών του Αχυρώνα του Λιοπετριού. Δυο ποιήματα αφιερώνει ο 
Ευαγόρας Παλληκαρίδης στην ηρωική θυσία του Χαράλαμπου Μού-
σκου. Στίχους πατριωτικούς μας άφησε κι ο Μιχαλάκης Καραολής. 

Ο άσημος αγωνιστής, που πέφτει νεκρύς από τα βόλια μιας νυ
κτερινής ενέδρας των Άγγλων, φυλάει σε χειρόγραφο σαν ιερό φυλα
κτό στο ματωμένο κόρφο του τούτους τους στίχους: 

Εμπρός αδέλφια με καρδιά. 
εμπρός με μια ελπίδα. 
ένωση, ένωση παιδιά 
με τη γλυκεία πατρίδα. 
Όλοι μαζίμ' ένα σκοπό 
στη μάχη ας ριχθούμε 
το σκλαβωμένο μας νησί 
ελεύθερο να δούμε. 
Κουράγιο, θάρρος αδελφοί. 
το δίκιο είν' δικό μας 
και θα κερδίσουμε γι' αυτό 
γρήγορα το σκοπό μας. 
Άγγλοι, αφήστε το νησί. 
στον τόπο σας να πάτε. 
γιατί η ΕΟΚΑ πολεμά 
θάνατο δε φοβάται5. 

Με αυτοσχέδια ποιήματα αποχαιρετούν οι γονείς τα νεκρά παλ
ληκάρια τους, που πέφτουν στον Αγώνα ή αφήνουν την ύστατη πνοή 
τους στη θηλειά της αγχόνης. Με περηφάνεια και καρτερία, αντάξια 
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αρχαίας Σπαρτιάτισσας μάνας, αποχαιρετά η Μάνα του Αυξεντίου 
το νεκρό γιο της. το Σταυραετό του Μαχαιρά: 

Χαλάλιν της πατρίδας μου. ο γιος μου, η ζωή μου. 
τζι αφού δεν παραδόθηκεν 
τζι έμεινεν τζι εσκοτώθηκεν 
ας έδει την ευτζήν μου. 

0 πατέρας Παλληκαρίδης εκφράζει τη βεβαιότητα του ερχομού 
της λευτεριάς, που αποτελεί τη δικαίωση της θυσίας του νεαρού έφη
βου γιου του. Έτσι του μιλά στο πρώτο του μνημόσυνο: 

Ξύπνα, μικρέ μου Βαγορή. 
ν' ακούσεις τις καμπάνες. 
ξύπνα να δεις την άνοιξη, 
να δεις τα χελιδόνια, 
ξύπνα να δεις που λιώσανε 
εις τα βουνά τα χιόνια, 
ξύπνα να δεις η χαραυγή 
άρχισε να ροδίζει 
με τη γλυκειάν ελευθεριάν 
να την καλωσορίζει. 
Ξύπνα, αγόρι μου, να δεις, 
πρωί, πρωί με χάρη 
πανώρια κόρη έρχεται 
στεφάνι να σου βάλει6. 

Κι είναι στιγμές που, μπροστά σ' αυτή τη θαυμαστή συνύπαρξη. 
αλληλοεπικάλυψη ποιητικής έκφρασης και αγωνιστικής δράσης, δυ
σκολεύεται κανείς να ξεχωρίσει αν η ποίηση είναι ποιητική προέκτα
ση του Αγώνα ή αν ο Αγώνας αποτελεί προέκταση και επισφράγιση 
της ποίησης. 

Η λαϊκή μούσα είναι πανταχού παρούσα. Να τραγουδήσει, να 
εξάρει, να θρηνήσει θανάτους και χαμούς παλληκαριών, αλλά και να 
διερμηνεύσει την κοινή πίστη για την αίσια και νικηφόρα έκβαση του 
Αγώνα. 

Με στίχους λιτούς, επιγραμματικά προσδιορίζει το ιδεολογικό 
στίγμα των αγωνιστικών προσπαθειών του Κυπριακού Ελληνισμού, 
που καμιά εφήμερη σκοπιμότητα ή εσκεμμένη παραχάραξη δεν μπο
ρεί να διαγράφει ή να παραμορφώνει: 
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Είθε να δώσει ο Θεός στη Μάνα μας να πάμε, 
να τρώμε πέτρες των βουνών, αν δεν έδει να φάμε. 

Η λαϊκή ψυχή με την άδολη πίστη, την αγνότητα και την ανιδιο-
τέλεια, εκφράζει με μέσα απλά το καθολικό αίτημα του Αγώνα, διερ
μηνεύοντας τους εθνικούς πόθους γενεών Ελλήνων. Η διατύπωση 
αυτή αποτελεί ταυτύχρονα την εύστοχη απάντηση στη μερίδα εκείνη, 
που τύτε κανοναρχούσε κι' εξακολουθεί να κανοναρχεί ακύμη, δυ
στυχώς, και σήμερα το τροπάρι της απομάκρυνσης από την πανελλή
νια ομοψυχία και συνένωση, τοποθετώντας στο επίπεδο του ωμού 
υλικού συμφέροντος τα «δούναι» και τα «λαβείν» που συνεπάγεται. 

Κι είναι ακριβώς αυτοί οι στίχοι, που κατέκτησαν το μεγάλο μας 
ποιητή Γιώργο Σεφέρη, όπως βεβαιώνει η αδελφή του ποιητή Ιωάννα 
Τσάτσου, ύστερα από τόσα χρόνια7. Οι στίχοι αυτοί, μέσα από τους 
οποίους αναβλύζει πηγαίο το εθνικό αίσθημα, μαζί με άλλα τέτοια 
ζωντανά κατάλοιπα του λαϊκού βίου του νησιού μας, που γνωρίζει 
στην καλή του ώρα κατά τις επισκέψεις του εκεί γύρω στα 1953 και 
1954, τον κάνουν να γράψει το γνωστό εκείνο πως το θαύμα εξακο
λουθεί να λειτουργεί στην Κύπρο. Αντιπαραθέτοντας το σ' έναν κό-
σμο σάπιο, διαβρωμένο από την επιδημία της πλεονεξίας, της ίντρι
γκας, του εφησυχασμού και του αποχαυνωτικού ευδαιμονισμού. 

Αλλά το πνεύμα και το νύημα της Κυπριακής Επανάστασης έχει 
αποθανατισθεί, επίσης, στα πεζά κείμενα κορυφαίων του Ελληνικού 
λόγου, όπως του Νίκου Καζαντζάκη, Στράτη Μυριβήλη και Ηλία Βε-
νέζη. Ανεπανάληπτο όμως παραμένει το χρονικό του Κώστα Μόντη 
«Κλειστές Πόρτες», για το οποίο ορθάνοικτες θάπρεπε να 'ναι οι 
πόρτες και των σχολείων μας και των σπιτιών μας, για να επικοινω
νούν οι νεότεροι με τη μοναδική ατμόσφαιρα της εποχής εκείνης, την 
πλημμυρισμένη από ψυχική έξαρση και ψυχικό κάλλος, όπου πλεό
ναζε το αγωνιστικό ήθος και το αγωνιστικό πάθος, που μαζί με την 
εθελούσια συμμετοχή, αποκάλυπταν το απλησίαστο μεγαλείο ενός 
λαού ταγμένου στην υπηρεσία ενός ωραίου και μεγάλου ιδανικού. 

Το βιβλίο αυτό, μαζί με τη «Χάλκινη Εποχή» του Ρόδη Ρούφου, 
αποτελεί την ελληνική απάντηση στα «Πικρολέμονα» του Λώρενς 
Ντάρρελ, όπου παρουσιάζεται παραπειστική εικύνα της φυσιογνω
μίας και του χαρακτήρα του Κυπριακού λαού. Σημαντικύ στην κατη
γορία των πεζογραφημάτων είναι και το εντελώς άγνωστο οδοιπορι-
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κό «Στην Κύπρο φέγγει», της Μαρίας Περικλή - Ράλλη. Χωρίς να 
παραλείψουμε ν' αναφέρουμε και τα αφηγηματικά κείμενα, διηγήμα
τα και νουβέλες,του Γιάννη Μαγκλή.του Κύπρου Χρυσάνθη.της Ρή-
νας Κατσελλή,του Σπύρου Παπαγεωργίου,του Γιάννη Παπαδόπου
λου και της Ειρένας Ιωαννίδου - Αδαμίδου. Για να σταθούμε ενδει
κτικά και μόνο σε μερικά ονόματα8. 

Στον τομέα του θεάτρου, έργα όπως το «Νησί της Αφροδίτης» 
του Αλέξη Πάρνη, που ευτύχησε να παρουσιασθεί από τη σκηνή του 
Εθνικού Θεάτρου και μερικών ευρωπαϊκών πρωτευουσών, αλλά και 
η θεατρική δημιουργία συγγραφέων, όπως της Ρήνας Κατσελλή και 
του Μιχάλη Πιτσιλλίδη, ζωντανεύουν δραματικές στιγμές του Αγώνα 
ή άλλες καταστάσεις, στις οποίες βρέθηκαν πρωταγωνιστές ή απλοί 
συνεργοί με την ιδιότητα του μυημένου αγωνιστή ή του απλού αν
θρώπου της εποχής εκείνης9. 

Πρωτότυπο αγωνιστικό ή επαναστατικό τραγούδι, μ' εξαίρεση το 
θούριο της ΕΟΚΑ του Χριστύδουλου Παπαχρυσοστόμου και ενδεχο
μένως μερικά άλλα τραγούδια, δεν ήταν δυνατύ κάτω από τις γνω
στές συνθήκες να περιμένουμε10. Ωστόσο τα υψηλά μηνύματα της 
θαυμαστής εκείνης χορείας μαρτύρων και ηρώων ενέπνευσαν μου
σουργούς, όπως το Σόλωνα Μιχαηλίδη, το Γιάγκο Μιχαηλίδη. το 
Στέφανο Ξένο και άλλους. 

Σ' αυτή την εκδήλωση την αφιερωμένη στην καλλιτεχνική και, 
γενικότερα, πνευματική δημιουργία, που αντλεί την έμπνευση της 
από τα θαυμαστά έργα και τις ανείπωτες δοκιμασίες του αγωνιζόμε
νου Ελληνισμού της Κύπρου, δε θα έπρεπε να παραλειφθεί σύντομη 
αναφορά στη συμβολή της ζωγραφικής με έργα εκλεκτών Κυπρίων 
δημιουργών, όπως, μεταξύ άλλων, των Γεωργίου Πολυβίου Γεωργί
ου, Φώτου Χατζησωτηρίου, Λευτέρη Οικονόμου, Χριστόφορου Σάβ
βα, Κώστα Αβερκίου, Τάκη Φραγκούδη και του χαράκτη Χαμπή11. 

Αφήσαμε τελευταία τα κείμενα των επιστολών των πεσόντων και 
απαγχονισθέντων αγωνιστών. Εδώ ο λόγος έχει το αντίκρυσμα μιας 
ζωής. Εδώ η τέχνη του λόγου εκμηδενίζεται μπροστά στη λάμψη της 
υπέρτατης θυσίας, όπου λόγος και πράξη βρίσκονται σε μια θαυμα
στή συζυγία. 
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Φτωχοί και άσημοι, παιδιά της βιοπάλης, σε μια ηλικία που δεν 
πρόλαβαν να γνωρίσουν τη ζωή, δίνουν μέσα από τα κείμενα αυτά 
μαθήματα ύψιστης ανθρώπινης αρετής, αποχαιρετώντας τη ζωή με 
λόγια που αποπνέουν το θεσπέσιο άρωμα μιας υπερκύσμιας εμπει
ρίας, που τους δόθηκε η σπάνια χάρη να δοκιμάσουν. Ενώ άσπιλους 
και αμόλυντους τους σηκώνει στα μεγαλόπρεπα φτερά της η δόξα. 
για να τους ανεβάσει στους ουράνιους θόλους της αθανασίας. Από 
αυτά τα απέριττα κείμενα, αιώνια διαθήκη και κτήμα ες αεί για τον 
Κυπριακό Ελληνισμό, που προσθέτουν ανεκτίμητο πνευματικό και 
ηθικό πλούτο στις παραδόσεις του Έθνους, βαρειά θ' ακούεται η 
προσταγή σε ζώντες και επιγενόμενους: Όπου και να σας βρίσκει το 
άδικο, αδελφοί, μνημονεύετε Γρηγόρη Αυξεντίου. Όπου και να σας 
απολείπει η πίστη, αδελφοί, μνημονεύετε Κυριάκο Μάτση, ύπου η 
ελπίδα φλόγα κεριού τρεμοσβήνει. μνημονεύετε ηρώων και μαρτύ
ρων, επιφανών και αφανών αδελφών ημών. Ιδού το σημείο σωτηρίας 
και η μόνη οδός ελευθερίας. 
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΣΤΕΛΛΑΣ 

Σημειώσεις 
1. Παραπέμπουμε στις πρώτες ανθολογήσεις λογοτεχνικών ποιητικών κειμένων 

με θέμα τον Απελευθερωτικό Αγώνα: 
Ανδρέα Χριστοφίδη. Η ποίηση των Κυπρίων για τον Αγώνα. Φιλολογική Κύ
προς, 1961, σελ. 192-214. «Η ανθολόγηση αυτή έγινε με κριτήρια καθαρώς 
καλλιτεχνικά», όπως σημειώνεται. Ανθολογούνται δώδεκα ποιητές. 
Ανθολογία Αγώνα. Ποίηση - Πεζογραφία - Θέατρο. Ανθολόγηση και επιμέ
λεια Πάνου Ιωαννίδη. Εξώφυλλο και σχέδια Μίκη Φοινικαρίδη. Εκδόσεις 
I.Μ., Λευκωσία 1973, σελίδες 172. Ανθολογούνται δεκαπέντε ποιητές. 
Πληρέστερη ασφαλώς εικόνα παρέχει η πολυσέλιδη και επιβλητική έκδοση 
«Ανθολογία κειμένων για τον Αγώνα της ΕΟΚΑ 1955-1959». Ανθολόγηση: 
Μιχαλάκης I. Μαραθεύτης, Ρούλα Ιωαννίδου - Σταύρου. Συμβούλιο Ιστορι
κής Μνήμης Αγώνα 1955-1959. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Λευκω
σία 1998. Σελίδες 660. 
Επειδή σκοπός μας σ' αυτό το κείμενο ομιλίας (Παττίχειο 3.4.1989) δεν ήταν η 
αναλυτική και εξαντλητική παρουσίαση του θέματος, πράγμα που θάπαιρνε 
και χρόνο πολύ και θα απαιτούσε πολύ περισσότερες σελίδες για επί μέρους 
εκτενέστερες αναφορές, περιοριζόμαστε να παραπέμψουμε συμπληρωματικά 
στις ακόλουθες πηγές, κυρίως βιβλιογραφικές, πρώιμες και μεταγενέστερες 
βιβλιογραφήσεις, όσους ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες: 
Αλέκου Κωνσταντινίδη. Ο Κυπριακός Αγώνας στη Λογοτεχνία, Βιβλιογρα
φία. Κυπριακά Χρονικά. Χρόνος Α',τχ. 6, Απρίλης 1961. σ. 239-246. 
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Κύπρου Χρυσάνθη. Ο Απελευθερωτικός Αγώνας της Κύπρου 1955-1959 στο 
περιοδικό «Πνευματική Κύπρος» (Ευρετήριο), Αύγουστος - Σεπτέμβρης 
1980, Χρονιά Κ', αρ. 239-240, σελ. 211-215. Όπου συγκεντρώνονται 200 πα
ραπομπές σε ποικίλο υλικό. 
Του ιδίου. 0 Απελευθερωτικός Αγώνας της Κύπρου (1955-1959) στο περιοδι
κό «Καιροί της Κύπρου» (Times of Cyprus) και στο διάδοχο του «Καιροί της 
Κύπρου». (Βιβλιογράφηση). Χρονιά Κ'. Απρίλης - Μάης 1980. αρ. 235-236, 
σελ. 1-15. Έκδοση «Πνευματικής Κύπρου». 1980. 

2. Δημοσιεύθηκε στην Αγγλική επιθεώρηση «Τριμπιούν» στις 8 Μαρτίου 1957. 
Χαρακτηριστικό της απήχησης που είχε είναι η μετάφραση του στην Ελληνική 
από τρεις γνωστούς δόκιμους ποιητές: Αντώνη Ιντιάνο. Γιάννη Λεύκη και 
Κώστα Μιχαηλίδη. 

3. Μενέλαου Λουντέμη. Τραγουδώ για την Κύπρο. Ποίημα. Μόρφωση, Αθήνα 
1956. Σελίδες 31. (Σημειώνεται ως μόττο στο εξώφυλλο: «Ά.τυραννία... τυ
ραννία.../Στο κάθε κτύπημα που μου δίνεις/εγώ πονώ./Μα εσύ πεθαίνεις». 
Στο τέλος σημειώνει: «Έγραφα στον Αη-Στράτη το χειμώνα του '55». 

4. Τα πρώτα του δοκίμια και δυστυχώς τελευταία ποιητικά πετάγματα δημοσι
εύονται στις σελίδες των «Κυπριακών Γραμμάτων» της εποχής. Συγκεκριμέ
να πρόκειται για τρία ποιήματα του: «Στα μάτια σου», σονέττο. τόμ. I Στ'. 
τχ. 194, Αύστουστος 1951. σ. 249, «Το τραγούδι μου», τόμ. ΙΖ', τχ, 199, Ια
νουάριος 1952, σ. 31 και «Λύτρωση», σονέττο,τόμ. ΙΖ',τχ. 203, Μάιος 1952, 
σ. 152. 

5. Το χειρόγραφο εκτίθεται στο Μουσείο Αγώνος στη Λευκωσία. 
6. Βλ. Εφ. «Ο Φιλελεύθερος», 11.6.1957, όπου και περιγραφή του πρώτου μνη

μόσυνου του. 
7. «Ο Γιώργος που, όταν ήταν πρέσβης στη Βηρυτό. πήγαινε τα καλοκαίρια στην 

Κύπρο. Κι όταν του λέγανε οι χωρικοί, με την Κυπραίικη προφορά τους, «να 
τρώγω πέτρες, μα να είμαι Έλληνας», αισθανότανε την καρδιά του να απλώ
νει»! Βλ. συνέντευξη της στη Μαρία Ρεξάν, περ. «Σελίδες της Καθημερινής», 
24.8.1988.σελ. 37-42. 

8. Συμπληρωματική αναφορά επιβάλλεται να γίνει στο πεζογραφικό έργο των 
Πολύβιου Νικολάου (Ψευδώνυμο Ζήτα - Σίγμα - Ρω). Στα συρματοπλέγματα 
της σκλαβιάς, 1959. Λίνας Σολομωνίδη, Ενθάδε κείται. 1964. Σοφοκλή Λα
ζάρου, Οδός Ελευθερίας. Στάση θανάτου,α' έκδ. 1969, β' έκδ. 1997. Αγγελι
κής Σμυρλή, Τον καιρό του Αγώνα. Μνήμες από την Πάφο του '53-'56. α' έκδ. 
1983, β' έκδ. 1987. Και σε άλλες σελίδες πεζογραφημάτων της διασώζει αξιό
λογα περιστατικά του Αγώνα, όπως στο τελευταίο μυθιστόρημα της «Γαλά
τειας και Πυγμαλίωνος». Κέδρος. 1997. Το ίδιο ισχύει και για το μυθιστόρη
μα της Ανδρούλας Τουμάζου - Καλογηροπούλου «Φοίβος» (αρχικός τίτλος 
«Ο Θεός δεν είναι καμηλάρης»), Ιάκωβου Κυθρεώτη, Πικρά Χρόνια, 1986. Οι 
αξερίζωτοι, 1994. Γιώργου Φιλίππου - Πιερίδη, Η τετραλογία των καιρών, 
1989. Ρένου Πρέντζα, Ο Θοδωρής. 1992. 
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Σ' αυτά έρχεται να προστεθεί το ημερολογιακού χαρακτήρα πεζογράφημα του 
Νίνου Φένεκ Μικελλίδη D.P.88, Ημερολόγιο της φυλακής (1955-1956), που 
κυκλοφόρησε πρόσφατα στην Αθήνα, εκδόσεις Καστανιώτη, 2000. 

9. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον σκηνικές αναπαραστάσεις τραγικών στιγμών του 
Αγώνα μάς άφησε η θεατρική γραφή του Πάνου Ιωαννίδη, ενώ σ' άλλο επίπε
δο κινείται ο Φάνος Ναθαναήλ. 

10. Εδώ έχουν τη θέση τους τα εμπνευσμένα από τη θεία φλόγα της ψυχής του 
πατριωτικά τραγούδια που έγραψε και μελοποίησε ο αείμνηστος Παπασταύ-
ρος Παπαγαθαγγέλου, πνευματικός πατέρας πολλών αγωνιστών. 

11. Πολύ περισσότερα έργα ζωγραφικής φιλοτεχνήθηκαν αργότερα. Εκτίθενται σε 
ειδική αίθουσα της Δημοτικής Πινακοθήκης Λεμεσού. 

Μ Ε Ρ Ο Σ Β ' 

0 Α Γ Ω Ν Α Σ Τ Η Σ Ε Ο Κ Α 

Σ Τ Η Λ Α Ϊ Κ Η Μ Α Σ Π Ο Ι Η Σ Η 

Κ.Γ. ΓΙΑΓΚΟΥΛΛΗ 

Ο ΕΘΝΙΚΟΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ 
ΤΗΣ ΕΟΚΑ (1955-1959) 

ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΑΠΕΙΝΕΣ ΦΥΛΛΑΔΕΣ 
ΤΩΝ ΠΟΙΗΤΑΡΗΔΩΝ 

Σημ.: Το κείμενο αποτελεί μέρος της έκδοσης 
Corpus Κυπριακών Διαλεκτικών Ποιητικών Κειμένι 

Τόμος Δεύτερος 
Πολεμικά Τραγούδια 

(1893-1970) 
[Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών] 

Αευκωσία 1999 
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[1] 

ΠΟΙΗΤΙΚΟΙ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΙ ΥΜΝΟΣ / ΤΟΥ / ΕΝΩΤΙΚΟΥ ΔΗ
ΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ / Ποίημα συνταχθέν υπό του / ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΥ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ / 'Εκδοσις / ΣΑΒΒΑ Κ. Λ Ο Υ Λ Λ Ο Υ Π Η / ΛΕ
ΜΕΣΟΣ - ΚΥΠΡΟΣ / 1950 / Τυπογραφείο ΠΑΠΑΤΖΙΑΚΟΣ - Λεμεσός. 

[...] πατριωτισμό, 
ας σπεύσομεν με μιαν χαράν στο Δημοψήφισμα με φανατισμό. 
Το Δημοψήφισμα πο' 'χει κηρύξει η Εθναρχία μας το ενωτικό, 
σ' όλον τον κόσμον έχει να δείξει το δίκαιον αγώνα μας τον λογικό. 
Είναι ημέρα ιερή, που πλησιάζ' η μέρα που η σάλπιγξ όλους μας καλεί 
και δεν πρέπει κανείς ν' απουσιάζει, εάν ανήκει σ' ελληνική φυλή. 
Αν έχει μέσα του ελληνικήν ιδέα, αν ρέει μέσα του αίμα ελληνικό, 
πρέπει να τρέξει τότε θαρραλέα στο Δημοψήφισμα το ενωτικό. 
Ανεξαρτήτως πτωχών, πλουσίων και φρονημάτων πολιτικών, 
πρέπει να δείξομεν σ' αυτό το σημείον τον πόθον μας τον εθνικόν. 
Η δεκάτη πέμπτη Ιανουαρίου θα είναι μέρα ιστορική, 
για τους Κυπρίους ανατολή ηλίου, μέρα χαρμόσυνη και εθνική· 
ημέρα που θα δείξει τον πατριωτισμόν μας, κι όσ' είμεθα Έλληνες 

πραγματικοί 
θα σπεύσομεν με ενθουσιασμόν στο Δημοψήφισμα όλοι μας εκεί. 
Σαν ένας χείμαρρος θα κατεβούμε απ' όλην την Κύπρον, που κάθε 

γωνιά, 
στο Δημοψήφισμα να εγγραφούμεν, αφού ανήκομεν από ελληνική γενιά. 
Το Δημοψήφισμα μάς περιμένει, για να πατάξομεν την σκλαβιά, 
κι ελπίζω σύντομα η ένωσις θα γένει, σύντομα θα 'χομεν λευτεριά. 
Αυτήν την μέρα θα ξεσηκωθούμεν όλοι οι Κύπριοι επί ποδός, 
στο Δημοψήφισμα να εγγραφούμεν που 'ναι η μόνη ευθεία οδός. 
Αυτήν την μέρα θα την φοβούνται οι εχθροί μας οι άσπονδοι, οι Ναζικοί, 
αυτοί που ύπουλα προσποιούνται πως είναι Έλληνες εθνικοί. 
Κι αυτοί που δέχονται μετάλλια, τίτλους, παράσημα και λοιπά 
θα κηλιδώσουν στην ιστορία, το όνομα τους σβήνει και πά'. 
Θα ξεσκεπάσει όλους τους προδότες, όλους τους άναδρους φασίστας, 
πο' 'χουν δειλίαν καθώς της κότας, που κάνει κρα, όταν την βαστάς. 
[.·.] 
και εφόσον ζουν [...] 
Όλοι οι υπάλληλοι ας το [...] όσοι έχουν θέσεις κυβερνητικός, 
που απειλάς να μην πτοησθώσι, από φυλάς πόν' αιρετικός. 
Στο εγερτήριον της Εθναρχίας ας σπεύσουν όλ' οι κυβερνητικοί, 
γιατί είναι μέρα μεγάλης σημασίας, όπου θα μείνει ιστορική. 
Είναι προάγγελμα της ελευθερίας που αφορά μας όλους μαζί, 
χρόνια βαστάζομεν το βάρος της δουλείας, προτιμότερον κανείς να μη ζει. 
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Τωρά που βρέθημαν ενωμένοι, αριστεροί, μα και δεξιοί, 
αργά ή γρήγορα η ένωσις θα γένει, θα υποκύψουν οι κραταιοί. 
Και τώρα όλοι μας στας επάλξεις, το Δημοψήφισμα μας καλεί 
και όλοι να έχομεν επιφυλάξεις από εχθρούς, που επιβουλή. 
Κύπριε, αν θέλεις ν' αποτινάξεις τον προαιώνιόν σου ζυγόν, 
ένα καθήκον μένει να πράξεις με την συνείδησήν σου οδηγόν. 
Στο Δημοψήφισμα να τραβήσεις, στην εκκλησίαν με προσοχή, 
να υπογράψεις και να γυρίσεις, χωρίς καν θόρυβον ή ταραχή, 
γιατί απ' αυτήν την υπογραφήν σου, εξαρτάται το μέλλον της ένωσης σου. 
Όταν σταλούν οι υπογραφές μας στο Υπουργείον των Αποικιών, 
όλες οι ελπίδες και οι προσπάθειες μας δεν πάνε μάταιες, μα τον Θεόν! 
Όλα τα έθνη θα συνηγορήσουν, τα αίτημα μας δεν θα χαθεί, 
τους Άγγλους ήσυχους δεν θ' αφήσουν, προτού η Κύπρος λευτερωθεί. 
Και των εθνών αυτή η κοινωνία δεν θα μείνει πια απαθής, 
θα πει ξάστερα στην Αγγλία- «ένωσε την Κύπρον, να τιμηθείς· 
»με την Ελλάδα, την σύμμαχόν σου, η Κύπρος πρέπει να ενωθεί, 
»διότι πάντοτε στο πλευρόν σου ατρόμητος είχε σταθεί. 
»Κι είναι ντροπή να κατακρατείται υπόδουλος με πολιτισμόν 
»ένας λαός, που πλειοψηφείται στα πέντε έκτα με ελληνισμόν. 
»[...] 
»[...] πραγματικόν 
»[...] η Ευρώπη θα σε χειροκροτήσει [...] θα εξυψωθεί, 
»[...] αν φθάσει η είδησις σ' Ανατολή και Δύση, δικαία η πράξις σου θα 
κριθεί». 
[...] έτσι τότε η κυρίαρχος Αγγλία απάνω στην πίεσην των λαών, 
[...] να κάμει μιαν χειρονομίαν, ως έκανεν πολλών αποικιών 
και θα φωνάξει αμέσως την Ελλάδα-
«πάρε την Κύπρον, σου την παραχωρώ, 
»μαζί σου την ενώννω κι άναψε την δάδα 
»και ως σύμμαχον και φίλην πάντα σε θεωρώ». 
Και έτσι, λοιπόν, η φίλη μας και σύμμαχος Αγγλία 
θα αποκτήσει περισσήν αγάπην και φιλίαν, 
όλοι εμείς οι Κύπριοι θα την ευγνωμονούμεν 
και αν της τύχει κίνδυνος, κοντά της θα βρεθούμεν, 
εις το πλευρόν της πάραυτα ήρωες θα σταθούμεν, 
ωσάν μας πει- «Ελληνόπουλλα, βοήθειαν ζητούμεν», 
ποτέ εμείς οι Κύπριοι δεν θα της τ' αρνηθούμεν, 
μάλιστα μ' ενθουσιασμόν μαζίν της θα ταχθούμεν! 
Όμως και αυτή, ως ευγενές έθνος, ν' αποφασίσει, 
την Κύπρον στην Ελλάδα μας να την παραχωρήσει. 
Αυτό ζητούμεν σήμερα στο Δημοψήφισμάν μας, 
ζητούμεν την ελευθεριάν, μισούμεν την σκλαβιάν μας. 
Ζήτω η 'Ενωσις της Κύπρου μετά της μητρός Ελλάδος 
και είθε να την συντομεύσει η χάρη της Αγίας Τριάδος! 
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[2] 

Ο ΠΟΘΟΣ / ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ / Ποίημα συνταχθέν υπό / ΘΕΟΧΑΡΗ 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ / (εκ Πύργου Τυλληρίας) / 1953 [Γύποις: Θ. Γ. Κυ-
ριακίδη, Λευκωσία]. 

Ο διακαής πόθος της Ενώσεως μας με την μητέρα μας Ελλάδα 
Ξέρεις ποια χώρα είν' αυτή που πριν τόσους αιώνες 
στολίζουνε το χώμαν της Ζάππεια, Παρθενώνες; 
που είναι πράγμαν ιερόν το χώμαν το δικόν της, 
τον κόσμον που γαλούχησεν με τον πολιτισμόν της; 
που γέννησεν τον Περικλήν και τον σοφόν Σωκράτην, 
που δίδαξεν τα γράμματα εις όλα τ' άλλα κράτη; 
Και μάλιστα οι ίδιοι, καθώς ομολογούσιν, 
ότι πως τον πολιτισμόν κοντά της τον χρωστούσιν! 
Του Λεωνίδα την τιμήν με τ' άλλα παλλικάρια 
στες Θερμοπύλες έπεσαν γι' αυτήν ωσάν λιοντάρια. 
Κι ο Γερμανός ο Παλαιών Πατρών Μητροπολίτης 
μαζίν με τον Γρηγόριον για χάρην ιδικήν της, 
Κολοκοτρώνην, Πανουργιάν, Διάκον και Παπαφλέσαν, 
πιστοί στον όρκον της τιμής για χάρην της εππέσαν. 
Και ο Τυρταίος Ρήγας της, ο μέγας ποιητής της, 
κοκκίνισεν το χώμαν της για χάρην της τιμής της. 
Είσαι εσύ, Ελλάδα μας, ω φίλτατη μητέρα, 
που τ' όνομάν σου έχομεν στον νουν μας νύκτα μέρα. 
Η σκλάβα Κύπρος μας θρηνά που βρίσκεται μακρά σου 
και έχει πόθον φλογερό να μπει στην αγκαλιά σου. 
Πο' 'χει λαχτάρα περισσή, να ενωθεί μαζί σου, 
να της γλυκάνει τες πληγές το μητρικό φιλί σου. 
Οστούν εκ των οστέων σου και σαρξ εκ της σαρκός σου, 
η Κύπρος είναι γνήσιον κομμάτιν ιδικόν σου. 
Μες στων Κυπρίων τες καρδιές ανάβει σαν την λάβα, 
που φίλοι σου και Σύμμαχοι βαστούν την κόμα σκλάβα. 
Χρονάκια εβδομήκοντα ακόμα κι άλλα πέντε, 
ακρίβειαν, οι Κύπριοι που σκλαβωθήκαμέντε. 
Κλαίομεν και στενάζομεν απ' της καρδιάς τα βάθη, 
βάζομεν δυνατήν φωνήν ο κόσμος να το μάθει. 
'Εγινεν ανυπόφερτος ο βίος μας που ζούμεν, 
οι ξένοι τρων τον πλούτον μας κι από μακρά θωρούμεν. 
Κόμα η γεωργία μας τελείως κατεστράφην, 
κτυπήθην η παιδεία μας, σχεδόν κι αυτή εχάθην. 
Γι' αυτό της Κύπρου ο λαός κλαίουν κι αναστενάζουν 
και δεσποτάδες, λαϊκοί «Ελλάδα μας» φωνάζουν. 
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Οι Αγγλοι είναι φίλοι μας και πάντα σύμμαχοι μας, 
οφείλουν να ακροαστούν εις την απαίτησην μας. 
Εγίνην Δημοψήφισμαν, γνωστόν εις τον καθένα, 
κι οι Κύπριοι εψήφισαν Ελλάδαν ως τον ένα. 
Λοιπόν, της Κύπρου ο λαός όλοι μας ενωμένοι 
φωνάζουμεν για ν' ακουστεί σ' όλην την οικουμένην. 
Θέλομεν να εφαρμοστούν και στον δικόν μας τόπον 
όλα τα δικαιώματα π' ανήκουν των ανθρώπων. 
Στον τελευταίον πόλεμον μαζίν με τον στρατόν τους 
κι η Κύπρος επολέμησεν τιμίως στο πλευρόν τους. 
Δεν θέλω να πολυλογώ πα' 'ς τούντο θέμα πάλι, 
οι συμφωνίες που 'καμαν οι τέσσερις μεγάλοι. 
Αφούτις είναι φίλοι μας οι Άγγλοι, σαν λαλούσι, 
ζητούμεν τους ελευθεριάν, γιατί δεν μας την δκιούσι; 
Ό,τι διακηρύξασιν οι τέσσερις μεγάλοι, 
οφείλουν να το σεβαστούν οι φίλοι μας οι Άγγλοι. 
Τελειώνοντας τους λόγους μου και κλείοντας εντέλει, 
κάθε λαός ελεύθερος να ζήσει όπως θέλει. 
Αυτό, λοιπόν, οι Βρεττανοί πρέπει να το τηρήσουν, 
για πάντα την φιλίαν μας να την κληρονομήσουν. 
Λοιπόν, όλοι οι Κύπριοι μαζίν να ενωθούμεν 
κι ελπίζω ότι σύντομα την 'Ενωσην να δούμεν. 
Ίσως ροδίσει σύντομα και δι' ημάς μια μέρα, 
διά να αναπνεύσομεν ελεύθεροι αέρα. 
Το απαιτεί, ω Κύπρος μου, σύσσωμος ο λαός σου 
και να πανηγυρίσομεν, Ελλάς, τον ερχομόν σου. 
Εύχομαι εις τον φετινόν τον χρόνον που περνούμεν 
στους κόλπους της μητέρας μας οι Κύπριοι να μπούμεν. 

[3] 

Ο ΣΚΟΤΩΜΟΣ ΤΟΥ μ. ΜΟΥΣΚΟΥ1 / εις την τοποθεσίαν Μερσι-
νάκι δίπλα / από το Βουνί εις το 37 μίλι εν μέσω / Λουτρού και 
Γαληνής εις τες 15 Δε / κεμβρίου ημέραν Πέμπτη 1955 / ΔΕΥΤΕΡΑ 
ΕΚΔΟΣΗ / Ποίημα υπό / ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ / εκ Κά
τω Πύργου Τηλλυρίας. 

Με λυπημένην την καρδιά και σκέψη στο κεφάλι, 
έπιασα πέννα και χαρτί να ξαναγράψω πάλι. 

1. Για τους πεσόντες κατά τον απελευθερωτικό αγώνα του 1955-59 βλ. Χρ. Παπαχρυ-
σοστόμου, Αρχείον Πεσόντων, Λευκωσία 21976· Σπ. Παπαγεωργίου, Διά χειρός ηρώ
ων [Εκδόσεις Κ. Επιφανίου], Λευκωσία 1979. 

'Εν' για τον Μούσκον που θα πω και την διαγωγήν του 
πώς έλαχεν να σκοτωθεί κι ύστερα την ταφήν του. 
Ήτουν λεβέντης, όμορφος, σαν κρίνος ανθισμένος, 
της Πάφου ήτουν φοιτητής, νέος χαριτωμένος. 
Ήτουν πρώτος εξάδελφος αυτός του Μακαρίου, 
όπως μου ιστορήσασι και μέναν του ιδίου. 
Γεννήθη μες στην Παναγιά, μάλιστα, κι αναγιώθη, 
της τύχης του ήτουν γραφτόν σήμμερον και σκοτώθη. 
Η Παναγιά που σας λαλώ της Πάφου έν' χωρίον, 
που πάνω που την Ασπρογιά βρίσκετ' εκεί πλησίον. 
Ήτανε κοστριών ετών στην ηλικία 
και έτσι αδίκως σήμμερον έχασε την υγεία. 
Στην Χώραν έπιασε δουλειάν, μάλιστα, τυπογράφος, 
θα γράψω λεπτομέρειαν, χωρίς να κάμω λάθος. 
Μέσα σ' αυτές τες ταραχές τον Μούσκον τον έπιασαν, 
αλλ' όμως αθωώθηκεν, όταν τον εδικάσαν. 
Είχεν συντρόφους κάμποσους μόλις κι αθωώθηκαν, 
μάλιστα, που το δικαστήριον και μόλις εξεβήκαν, 
ξανάπαρκης έπιασαν τους, ο Μούσκος έφυέν τους, 
σαν λιποτάκτης, δηλαδή, αυτός ξεγέλασέν τους. 
Που τον καιρόν που έφυγε τον εκαταζητούσαν, 
παντού στες πόλεις και χωριά και τον εκυνηγούσαν. 
Όποιοι τον εύρουν, δηλαδή, και τους τον παραδώσουν, 
πέντε χιλιάδες, είπασιν, λίρες για να τους δώσουν. 
Στες δεκαπέντε, το λοιπόν, και του μηνός Δεκέμβρη 
ο Σατανάς ξοπίσω του για να τα καταφέρει. 
Ήτουν η ώρα δυόμισι μετά το μεσημέρι, 
ο Μούσκος που τσακώθηκεν καθένας σας να ξέρει. 
Και προκηρύξεις έβγαλαν όποιος τον φανερώσει, 
πέντε χιλιάδες, έγραφεν λίρες για να του δώσει. 
Του Δεκεμβρίου, μάλιστα, Πέμπτη στες δεκαπέντε, 
ο Μούσκος εσκοτώθηκεν όλοι ακούσαμέντε. 
Που κατωθιόν που το Βουνί, μέσα στο Μερσινάκι, 
ο Μούσκος που εδέχτηκεν της σφαίρας το φαρμάκι. 
Είχε συντρόφους τέσσερις κι όλοι τους οπλισμένοι, 
μάλιστα, για επίθεση ήτουν καλά σασμένοι. 
Πίσω στες κόρμες των ελιών, μάλιστα, εκρυφτήκαν, 
τον κρότον τ' αυτοκίνητου μόλις αντιληφτήκαν 
και τον σεφέρ εις την στιγμήν τον επυροβολήσαν, 
πα' στο τιμόνι, μάλιστα, αναίσθητον αφήσαν. 
'Εγυρε το αυτοκίνητον, για ν' αναποδογυρίσει, 
και μες στ' αυλάκι πα' σ' ελιάν έτυχε να κουμπήσει. 
Ο ταγματάρχης στην στιγμήν τους επυροβολούσε, 
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με πολυβόλον συνεχώς εκείνος εκτυπούσε. 
Δίπλα στες κόρμες των ελιών κι αυτοί πυροβολούσαν, 
τον ταγματάρχην όλοι τους, μάλιστα, εκτυπούσαν. 
Μια σφαίρα όσον δυνατή τον Μούσκον έπληξέν τον, 
μέσα στο στήθος, μάλιστα, τότες εκτύπησέν τον. 
Επέρασεν τους πνεύμονες και έρεξεν που την άλλην, 
πίσω στην ράχην τ' άνοιξε μίαν πληγήν μεγάλην. 
Είχεν πικρήν πυρίτιδα και μαύρον τον καπνόν της 
και εις τον Μούσκον έδωσεν το δηλητήριόν της. 
Μάλιστα, οι σύντροφοι του κ\, αυτοί πυροβολούσαν, 
τον ταγματάρχην συνεχώς όλοι τους εκτυπούσαν. 
Ο ταγματάρχης το όπλον του άμα και φκαίρωσέν το, 
το όπλον του συντρόφου του αμέσως έπιασέν το. 
Με το μαρτίνιν στη στιγμή τότες εκτύπησέν τους, 
τους δύο, σαν εμάθαμεν, τότες επλήγωσέν τους. 
Πρώτος ο Μούσκος, φίλοι μου, που ήταν πεθαμμένος, 
ο Ζάκος ήτουν δεύτερος, που ήταν πληγωμένος. 
Τον Χαριλλήν ως φαίνεται πλήγωσε που την πρώτη, 
ένα παιδί, σαν είπασι, μάλιστα, Γαληνιώτη. 
Οι σφαίρες τους ελείψασι άμα και πληγώθηκαν, 
τα χέρια εψηλώσασιν και ευθύς παραδόθηκαν. 
Ο τέταρτος τού έφυεν και κείνος πληγωμένος, 
εβούραν όπως τον πελλόν, στα αίματα χωσμένος. 
'Εφθασεν τότες ο στρατός και περικύκλωσέν το, 
το μέρος τζείντο ίδιον και ευθύς ερεύνησέν το. 
Μάλιστα, πάνω στο Βουνί όλον το ερεύνησαν, 
ηύρασι δυο περίστροφα, όπως το ιστόρησαν. 
Που σπήλιους κόμα και δενδρά εκάμαν τρεις ημέρες, 
είπασιν πως ηύρασιν και τετρακόσιες σφαίρες. 
Αφότις ήτουν σοβαρά σ' έτσι κακόν σημείον, 
εις την Πεντάγειαν παίρνουν τους εις το νοσοκομείον. 
Τον πληγωμένον σοβαρά εκεί τον εκρατήσαν, 
τον δεύτερον στην φυλακήν αμέσως τον έκλεισαν. 
Τους σκοτωμένους πιάννουν τους, καιρόν μα δεν εχάσαν, 
εις την Πεντάγειαν και τους δυο ευθύς εκατεβάσαν. 
Τότες του Μούσκου τους γονείς ευθύς τηλεφωνούσιν 
ότι πως εσκοτώθηκεν και τους ειδοποιούσιν. 
Στην Παναγιά π' ακούστηκεν το φοβερό ν μαντάτον, 
ολόκληρος η Παναγιά έγινεν άνω κάτω. 
Λοιπόν, όταν ακούστηκεν αυτή η ιστορία, 
τότες του Μούσκου οι γονείς ήλθαν στην Λευκωσία. 
Εζήτησαν που τον στρατόν να πάσιν να τον δούσιν, 
που τ' αρχηγείον, δηλαδή, μάλιστα να τους πούσιν. 

Τότες εξεκινήσασιν με μάτια δακρυσμένα, 
με σωτικά ολόμαυρα, που τους καμούς καμένα. 
Μα ποια καρδιά και ποια ψυχή και νάν' νεκρός ο γιος τους, 
να στέκουνται να τον θωρούν κατάμαυρον ομπρός τους! 
Εκλαψαν, εσκοτώθηκαν κι είπαν πλέον να πάψουν, 
για να ζητήσουν άδειαν, να πάσιν να τον θάψουν. 
'Εφθασεν τότες ο γιατρός, κάμνει τον νεκροψίαν 
και δώσασιν διαταγήν να του γινεί κηδεία. 
Εγίνηκεν που γίνηκεν και τι τρόπος να γένει, 
στην Λευκωσίαν φέρνουν τον εις την Φανερωμένην. 
Που τα χωρμά που ρέσσασιν όλοι τους εθρηνούσαν, 
κρίμας τον νέον, μάλιστα, όλοι τους ελαλούσαν. 
Εγέμωσεν η εκκλησιά παπάδες και χωρκάτες, 
είχε πολίτες, μάλιστα, πάρα πολλούς αρκάτες. 
Οι μαθητάδες είχαν τον όλοι τριγυρισμένον, 
με δάφνες και με στέφανα το πτώμα σκεπασμένον. 
Μητροπολίτες ήταν δυο μαζίν του Μακαρίου, 
μάλιστα, παραβρέθηκεν ο Άγιος Κιτίου. 
Ο δε νεκρός εφαίνετουν με άνθη στολισμένος 
και με την γαλανόλευκον το σώμα σκεπασμένον. 
Αφού την τάξην έκαμαν, είπαν να ξεκινήσουν 
και εις το κοιμητήριον για να τον οδηγήσουν. 
Ήτουν οι μαθητές ομπρός, βαστούσαν την σημαίαν, 
και πίσω πλήθος άμετρον και όλοι τους έκλαιαν. 
Είχεν βροχές πάμπολλες εκείνην την ημέραν 
κι ο τάφος ήταν ανοικτός τον Μούσκον και καρτέραν. 
Με δίχα ξομολόγησην με κοινωνιάν στο στόμαν, 
τον Μούσκον τον εθάψασιν στο πικραμμένον χώμαν. 
Η μάνα του αρχίνησεν από καρδιάς να κλαίει 
και με πικρόν παράπονον τραγούδια να του λέει. 
Ελάλεν «Μούσκο μου, χρυσέ ανθέ και κατιφέ μου, 
»ποιος μου το παραλάλησεν να σε σκοτώσουν, γιε μου». 
Ελάλεν «Μούσκο μου, χρυσέ, φανάρι τους ανθρώπους, 
»εμαύρισές μας την καρδιάν και τους δικούς μας τόπους. 
»Κρίμας σε, γιε μου, κρίμας σε, κρίμας την λεβεντιάν σου, 
»εμαύρισες το σπίτιν μας κι όλην την γειτονιάν σου». 
Με στέφανα και λούλουδα τον τάφον εστολίσαν 
και όλοι του οι συγγενείς τα μαύρα εφορήσαν. 
Ο παντοδύναμος Θεός είθε να βοηθήσει 
σύντομα το Κυπριακόν για να βρεθεί μια λύση. 
Έν' κρίμα να σκοτώνουνται Εγγλέζοι και Κυπραίοι, 
έτσι κορμιά έν' άδικον αφού έν' όλοι νέοι. 
Ωσάν τον Μούσκον, δηλαδή, πο' 'χασεν την υγείαν, 
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ας έχει γαίαν ελαφράν και μνήμην αιωνίαν. 
Ω Παναγία Δέσποινα, και συ να βάλεις χέριν, 
παντού ειρήνη να γενεί, εδώ και άλλα μέρη. 

[4] 

Ο ΒΙΟΣ, Ο ΣΚΟΤΩΜΟΣ ΚΑΙ Η ΤΑΦΗ / του εκ Π ΑΝ ΑΠ ΑΣ (Επ. 
Πάφου) / Χ ΑΡ. Γ. Μ Ο Υ Σ Κ Ο Υ / Την 15ην Δεκεμβρίου 1955 / πα
ρά την τοποθεσίαν αρχαίοι Σόλοι (διαμ. Λεύκας) / Ο μ. ΧΑΡ. 
Μ Ο Υ Σ Κ Ο Σ / 23 ετών / Συντάχται: Χ. Α Ζ Η Ν Ο Σ και Α. Μ Α Π Π Ο Υ -
ΡΑΣ / 1955. 

Πάλε να πράξω σήμερον ποιητικόν καθήκον, 
έγραψα νέον ποίημαν, αθθύμιον να σας φήκω. 
Το θεωρώ καθήκον μου και πρέπει να το πράξω, 
τον βίον και τον σκοτωμόν του Μούσκου για να γράψω. 
Πρώτα να πω τον βίον του και την καταγωγήν του, 
τον σκοτωμόν του δεύτερον και τρίτον την ταφήν του. 
Έφταννεν που την Παναγιάν της επαρχίας Πάφου, 
καθώς το είδα και γραπτόν τα φύλλα να το γράφουν. 
Γέννημαν και ανάγιωμαν τζείντου ιδίου τόπου 
και μάλιστα εξάδελφος του Αρχιεπισκόπου. 
Νέος μακρύς και νόστιμος, εγγράμματος εν πρώτοις, 
πα' στα κοστρία χρόνια του, εις τον ανθόν της νιότης. 
Ήταν που το Γυμνάσιον της Πάφος τελειωμένος, 
όπως σας περιέγραψα, νέος χαριτωμένος. 
Που τέλειωσεν που την σχολήν, να πούμεν, που την Πάφον, 
πάει στην Χώραν τζι έκαμνεν μετά τον τυπογράφον. 
Μέσα στες πρώτες ταραχές σαν ύποπτος επιάστην 
και εις το δικαστήριον, μάλιστα, εδικάστην, 
μαζίν με άλλους, δηλαδή, αλλά αθωώθηκαν, 
και που το δικαστήριον, με μόλις εξεβήκαν. 
Επιασαν τους συντρόφους του, μα τζείνος εν επιάστην, 
που τότες έμεινεν φευκός και εν επαρουσιάστην. 
Παντού τον εγυρέψασιν, μα πούποτ' εν εδείχτην, 
μαζίν με δεκατέσσερις άλλους απεκηρύκτην. 
Πέντε χιλιάδες αγγλικές λίρες είπαν να δώσουν 
στα πρόσωπα πόννα βρεθούν και να τους παραδώσουν. 
Στες δεκαπέντε του μηνός, λοιπόν, του Δεκεμβρίου, 
σύμφωνα της αφήγησης του Άγγλου του ιδίου, 
του ταγματάρχου, δηλαδή, που 'πεσεν σε καρτέριν, 

Πέμπτην η ώρ' ανάμιση μετά το μεσομέριν, 
δίπλα του Καραβοστασιού, την ίδιαν ημέραν, 
είχεν συντρόφους άλλους τρεις ο Μούσκος τζαι καρτέραν. 
Τον τόπον τούτον που λαλώ σχεδόν ξέρουν τον όλοι, 
σύμφωνα της παράδοσης, έν' οι Αρχαίοι Σόλοι. 
Μόλις το αυτοκίνητον, λοιπόν, αντιλήφθηκαν, 
πίσω στες πέτρες, στους βραμούς, τότε οχυρώθηκαν. 
Ο ταγματάρχης με το τζιπ, με ένα στρατιώτην, 
πα' στην ενέδραν δέχουνται την τουφετσιάν την πρώτην. 
Ο στρατιώτης έγυρεν τζαι δεν είχεν γιλάτζιν 
τζι έγυρεν τ' αυτοκίνητον που κάτω που τ' αυλάτζιν. 
Ο ταγματάρχης πιο ταχύς και εξοικειωμένος, 
που μέσα στ' αυτοκίνητον, σαν ήτουν καθισμένος, 
τότ' ανταπέδωσεν το πυρ με οπλοπολυβόλο ν 
τζι οι σφαίρες εσυρίζασιν γύρω στο μέρος όλον. 
Μια σφαίρα τότε εκτύπησεν τον Μούσκον πα' στα στήθη, 
έβκην της ωμοπλάτης του τζαι πιον δεν ηδυνήθην 
με να σταθεί, ούτε να πει τον πόνον τον δικόν του, 
έγυρεν, έπεσεν χαμαί τζι ήβρεν τον θάνατον του. 
Οι άλλοι τρεις άμα 'δασιν ο Μούσκος τζαι σκοτώθην, 
τότ' επιστοχώρησαν, όπως εφανερώθην, 
πίσω τα λεμονόδεντρα προφύλαξην να βάλλουν, 
χειροβομβίδας έριχναν κι έφευκαν πίσω τ' άλλου. 
Ο ταγματάρχης πίσω τους όμως επροχωρούσεν, 
με το οπλοπολυβόλον του τους επυροβολούσεν. 
Εφκαίρωσεν το όπλον του, αλλά τζαιρόν δεν χάννει, 
το όπλον του συντρόφου του εστράφηκεν τζαι πιάννει. 
Να μεν τους χάσει έθελεν, με να περνά η ώρα, 
που λεμονιάν ως λεμονιάν πίσω τους επροχώραν. 
'Πό τζείντους τρεις που φύασιν οι δκυο επληγωθήκαν 
κι έτσι το αποτέλεσμαν τζι οι δυο παραδόθηκαν. 
Μόνον ο ένας έφυεν και φαίνετ' επληγώθην, 
παντού τον εγυρέψασιν, μα δεν εφανερώθην. 
'Εφτασεν δύναμη στρατού το μέρος κι εκυκλώσαν, 
παδκιάν - παδκιάν, σπήλιους, λα|ιές, μα πάνω το' 'ν εδώσαν. 
Στον τόπον της συγκρούσεως κατόπιν που κοίταξαν 
κάτι πολεμοφόδια ήβραν που τα πέταξαν. 
Η έρευνα εγίνηκεν τες ίδιες ημέρες, 
ήβρασιν δκυο περίστροφα τζαι τετρακόσιες σφαίρες. 
Όπως ανακοινώθηκεν, είπασιν τζαι την μάρκαν, 
χειροβομβίδες ήβραν δκυο, μάλιστα, και μια νάρκαν. 
Οι πληγωμένοι που 'παμεν που πιάστησαν εν πρώτοις, 
ένας Λευκάτης, σαν λαλούν, τζι ο άλλος Γαληνιώτης. 
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Εις την Πεντάγειαν παίρνουν τους σε τούτον το σημείον, 
που τον γιατρόν να κοιταχτούν εις νοσοκομείον. 
Ο ένας ήταν σοβαρά και μέσα τον άφησαν, 
τον άλλον εις την φυλακήν όμως τον οδήγησαν. 
Ωσότου νά 'ρτ' η μέρα τους, να τους κατηγορήσουν 
και με τον νόμον σύμφωνα δίκην να τους ορίσουν. 
Σηκώννουσιν τζαι τους νεκρούς με ευκαιρίαν πρώτην, 
τον Μούσκον που σκοτώθηκεν μαζίν του στρατιώτη. 
Τον κάθε έναν χωριστά σε δκυο νοσοκομεία, 
να τους κοιτάξουν, να δοθεί άδεια για κηδεία. 
Εις την Πεντάγειαν παίρνουσιν τον Μούσκον πεθαμμένον, 
με την πληγήν στο στήθος του, που σφαίραν τρυπημένον. 
Στον θάλαμον τον νεκρικόν κει μέσα τον αφήσαν 
και τους γονείς του στο χωρκόν τότε ειδοποίησαν. 
Οι δε γονιοί επήασιν κάτω στην Λευκωσίαν 
και στην Αρχιεπισκοπήν ολόισια επήαν. 
Με ραγισμένην την καρδιάν εκλαίασιν τον γιον τους 
και δεν είχαν παρηορκάν που τον πολλύν καμόν τους. 
Νομίζω εζητήσασιν άδειαν να τους πούσιν, 
εις την Πεντάγειαν για να παν, τον γιον τους για να δούσιν. 
Αφήκαν τους τζαι πήασιν με δακρυσμένα μάτια 
και ενεκροφιλήσαν τον με την καρκιάν κομμάδκια. 
Ποια μάνα δεν ραΐζεται ή σβήννει ο καμός της, 
λεβέντης κοστριών χρονών και νάν' νεκρός ομπρός της, 
παιδίν που βυζανάγιωσεν, ο ακριβός ο γιος της! 
Όσον πολλά τζι αν λυπηθούν, όσον πολλά τζι αν κλάψουν, 
πρέπει να πιάσουν τον νεκρόν να πάσιν να τον θάψουν. 
Εξέβην ανακοίνωση εις την Φανερωμένην, 
στην Λευκωσίαν, δηλαδή, η τάξις του να γένει. 
Σάββατον εις τες έντεκα, προτού την μεσημβρίαν, 
αφού εκάμαν του νεκρού νόμιμον νεκροψίαν, 
εδώσαν τον τους συγγενείς, να του γινεί κηδεία. 
Εμιζαρώσαν τον νεκρόν, τον τρισμακαρισμένον, 
και με στεφάνια δάφνενα είχαν τον σκεπασμένον. 
Και το χλωμόν του πρόσωπον σαν να χαμογελούσεν, 
ενόμιζες για μια στιγμήν ότι θα σου μιλούσεν. 
Βάλλουν τον στ' αυτοκίνητον στες έντεκα η ώρα 
τζι άλλα αυτοκίνητα πολλά έρχονταν για την Χώρα. 
Όσα χωρκά ερέσσασιν, στην Χώραν για να 'ρτούσιν, 
οι χωρκανοί εβκαίννασιν τον Μούσκον για να δούσιν. 
Εβγήκαν εις την στράταν του γέροι, παιδιά και μάνες 
και μάλιστα λυπητερά επαίζαν οι καμπάνες. 
Μέσα στου Μόρφου που 'ρτασιν ακούστε τι εγίνην, 

έν' μια συγκινητική σκηνή π' αξέχαστη έννα μείνει. 
Όλες τους οι μαθήτριες τα γράμματα αφήσαν 
τζι εβκήκαν μες στον άσφαλτον χαμαί κι εγονατίσαν. 
Αμέσως τ' αυτοκίνητα όλα εσταματήσαν 
και με λουλλούδια φυσικά τον Μούσκον εραντίσαν. 
Εκλαιαν όλοι που καρκιάς, ξένοι και συγγενείς του, 
κι ένας παπάς εξέπεμψεν δέησην του Υψίστου, 
υπέρ της αναπαύσεως του Μούσκου της ψυχής του. 
Περνούν τες Ζώδειες κι έπειτα που τον Αστρομερίτην 
και με λουλλούδια ράντιζαν όλοι τον μακαρίτην. 
Κατά η ώρα στην μισήν ήρταν στην Λευκωσίαν 
κι επήρασιν το λείψανον μέσα στην εκκλησίαν. 
Μέσα στην μέσην του ναού το φέρετρον έστησαν 
κι όλης της πόλης νεκρικά οι κώδωνες κτύπησαν. 
Δυόμισι ώρες έμπαιννεν ο κόσμος και προσκύναν, 
μάτια πον εδακρύσασιν για τζείνον εν εμείναν. 
Της πόλεως οι ιερείς όλοι εμαζευτήκαν, 
καθώς και που πολλά χωρκά στην Χώραν που βρέθηκαν. 
Εγέμωσεν η εκκλησιά χωρκάτες τζαι πολίτες, 
ο δε Μακαριότατος με δυο Μητροπολίτες 
προέστησαν της τελετής μετά ιερατείου 
κι εκάμεν επικήδειον ο Αγιος Κιτίου. 
Το φέρετρον εβρίσκετουν στεφάνια φορτωμένον 
και με την γαλανόλευκον σημαίαν σκεπασμένον. 
Από τον κόσμον τον πολλύν όπου εσυνακτήκαν, 
σαν λέγουν, μες στην εκκλησιάν δυο πλάσματα φυρτήκαν. 
Αφού εκάμαν στον νεκρόν τάξην κι ακολουθίαν, 
εβκήκαν να τον πάρουσιν στον τάφον κατευθείαν. 
Εμπρός η γαλανόλευκος κι όλοι επροχωρούσαν 
και μαθηταί το φέρετρον στους ώμους εκρατούσαν. 
Κάθε καντούνιν δέησην για τον νεκρόν έκαμναν 
και τα νερά δυνάμενα τζείντην στιγμήν έλαμναν. 
Στο νέον κοιμητήριον τον τάφον του έσκαψαν, 
τζινούρκον τάφον, δηλαδή, που άλλον δεν εθάψαν. 
Επήραν τον Χαράλαμπον και κάμαν την ταφήν του, 
εις τον ανθόν της νιότης του που 'χασεν την ζωήν του. 
Με τέθκοιον τρόπον έκλεισεν το τέλος της ζωής του 
τζι ο Πλάστης μου παρηορκάν να δια τους συγγενείς του. 
Ως δαχαμαί, αγαπητοί, το ποίημαν τελειώνει 
τζαι καταλάβετε τζαι σεις είντα 'ν' που φανερώνει. 
Πρέπει μια λύση να βρεθεί, ν' αλλάξουσιν ημέρες, 
κανεί να ππέφτουσιν κορμιά, να πούμεν, που τες σφαίρες. 
Έντζε λαλώ το, δηλαδή, για τους δικούς μας μόνον, 
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έχουν τζι οι Αγγλοι λύπησην, έχουν τζαι τζείνοι πόνον. 
Τον Ύψιστον παρακαλώ τζείνος να μεσιτέψει 
ο τόπος μας 'πό δα τζαι δα τέλεια να γαληνέψει. 

[5] 

Ο ΣΚΟΤΩΜΟΙ ΤΟΥ 18ΕΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΟΥ / ΠΕΤΡΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑ 
ΓΙΑΛΛΟΥΡΟΥ / Π Ο Ι Η Μ Α υπό Χ. Μ. ΑΖΙΝΟΥ / [Τύποις: ΒΑΡ
ΝΑΒΑ Ζ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ - Πάφος]. 

Λυπητερά λυπητερά, γλώσσα μου, να φωνάξεις 
τξαι που τες τέσσερις μερκές τον κόσμον να συνάξεις. 
Κοντά μου να κοπιάσουσι και να γενούν λιμπούροι, 
ν' ακούσουσιν τον σκοτωμόν του Πέτρου του Γιαλλούρη. 
Πο' 'βαψεν με το γαίμαν του του Βαροσιού τες στράτες 
τξαι να το δείγνουν με τζαιρόν που ρέσσουν οι διαβάτες. 
Το μήνυμαν σαν αστραπή παντού εδιαδόθην 
τζαι κάθε ένας π' άκουεν βαθέως επληγώθην. 
Γιατί, καθώς εγράψασιν τζι όπως εφανερώθην, 
έν' ένας λεβεντόκορμος ο νέος που σκοτώθην. 
Ήταν εκταίος μαθητής, δεκαοκταχρονίτης, 
μες στο Βαρόσιν κάτοικος, μα 'φτανεν Καρπασίτης. 
Που μες στο Ριζοκάρπασον έν' τα γεννητικά του 
τζαι που 'πό τζει κατάγεται η ρίζα τζι η γενιά του. 
Μες στο Βαρόσιν που τζαιρόν ήτουν κατοικημένος 
τζαι της ΚΕΟ υπότροφος, ο τρισμακαρισμένος. 
Τ' αδέρκια του με τους γονιούς ένι ξενιτεμένοι, 
μες στο Λονδίνον βρίσκουνται χρόνια κατοικημένοι. 
Έμεινεν τούτος, δηλαδή, στην Κύπρον να σπουδάσει 
τζαι ποιος ι-ξέρει 'ντα βαθμόν επρόκειτον να πιάσει! 
Γιατί ήταν που τους άριστους, άριστος στους σκοπούς του, 
άριστος στα μαθήματα τζαι στους λοαρκασμούς του. 
Γιατί έν' τέθκοιους η ΚΕΟ που πιάννει τζαι σπουδάζει, 
άδικα τα ριάλια της εν τα πελλοξοδκιάζει. 
Λοιπόν, σ' ούλλον τον τόπον μας έσει τρακόσιους τράντα, 
χέμα ούλον υπότροφους, εν κάμνω προπαγάντα. 
Εύγε, λοιπόν εις την ΚΕΟ, κάμνει δουλειάν εντάξει, 
εις τον καζάν του Βαροσιού έν' ούλοι τους δεκάξι. 
Εις τους δεκάξι που 'χασιν είχαν τζαι τον Πετράκην, 
τούτον που 'πιαν οι φίλοι του τζαι συγγενείς φαρμάκιν. 
Ήταν πολλά αγαπητός που τους καθηγητές του, 
'πό ούλους τους δασκάλους του τζαι τους συμμαθητές του. 

Σε κάθε σχολικήν γιορτήν που δκια τιμήν τζαι φόρον, 
εντύνναν τον ευζωνικά, πάντα σημαιοφόρον. 
Ιδού, λοιπόν, ο βίος του, όπως τον περιγράφουν, 
τζαί νά 'ρτομεν στον σκοτωμόν ως του ψυχρού του τάφου. 
Πρωίν πρωίν εις τες εφτά, την Τρίτην του Φεβράρη, 
πάνω που μιαν πενηνταρκάν εγίνασιν βουνάριν 
να κάμουν διαδήλωσην καθένας ετοιμάστην, 
για έναν άλλον μαθητήν που πρώτα που δικάστην. 
Ίσια εις την οδόν Ερμού αντιμετωπίστηκαν 
με τες δυνάμεις του στρατού, τότες εσυγκρουστήκαν. 
Ούλλοι οι διαδηλωτές, όσοι ήτουν σωρεμένοι, 
είχασιν οδοφράγματα που 'τουν οχυρωμένοι. 
Το πρώτον στρατιωτικόν όχημαν π' αντίκρισαν 
ήταν ο πρώτος στόχος τους που το λιθοβόλησαν. 
Ούλλα τα τζάμια του σχεδόν εγίνησαν λουβίδκια, 
χωρίς να κτυπηθεί κανείς, έν' τούτη η αλήθκεια. 
Λοιπόν, εις την εμφάνισην άλλου αυτοκινήτου, 
που 'ρτασιν τζι άλλοι μαθητές, ως εκατόν περίτου, 
'ς τούτον τον λιθοβολισμόν ένας ετραυματίσθη, 
αλλά το αυτοκίνητον πάλιν εξαφανίσθη. 
Μετά παρέλευσην λεπτών έφτασαν ενισχύσεις, 
για να τους διαλύσουσιν σ' ούλλες τες κατευθύνσεις. 
Οι στρατιώτες έριχναν βόμβες των δακρυογόνων, 
τους μαθητάς το όπλον τους ήτουν οι πέτρες μόνον. 
Έτσι, λοιπόν, η συμπλοκή αρκίνεψεν να βράζει 
τζι όψην πολέμου, μάλιστα, για να παρουσιάζει. 
Αρκέψασιν ν' ακούουνται σφαίρες εις τον αέραν, 
που τες δυνάμεις τους στρατού που ρίχναν για φοέραν. 
Πολλοί έτρεχαν να κρυφτούν, τες πόρτες να βαδώσουν, 
γιατ' είσεν φόον, κίνδυνον, είπασιν, να γλιτώσουν. 
Άλλοι ετρέχασιν ζαβρά, άλλοι δεξιά επίσης, 
γιατ' ήταν μάχη, σαν λαλούν, όπου νείεν δικλήσεις. 
'Πό τζείντες σφαίρες του στρατού, να πούμεν, που ρίχτηκαν, 
είσεν τζαι πάνω στο κορμίν όπου τες εδεκτήκαν. 
Μια σφαίρα πρώτα κτύπησεν τον Πέτρον τον Γιαλλούρην, 
στη Σόκονι Βακούμ ακριβώς τζι έτρεξεν μονοβούριν 
σ' έναν κατάστημαν τζειαμαί, που βρίσκετουν αντίκρυ, 
έμπην, εζήτησεν γιατρόν που 'τουν σε τέθκοιαν πίκρην. 
Βάλλουν τον στ' αυτοκίνητον κανένα δκυο νομάτοι, 
στην κλινικήν επήραν τον τότε στου Μαυρομμάτη. 
Ώσπου να παν, υπέκυψεν όμως εις το μοιραίον 
μ' έναν γλυτζύν στα σείλη του χαμόγελον ωραίον. 
Έφτασεν δύναμις στρατού υστερινά που λλίον, 
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όπου επήραν τον νεκρόν εις το νοσοκομείον. 
Ήταν μια μέρα λυπηρή, μια νέκρα μες στες στράτες, 
απήργησαν αυθημερόν ούλλ' οι λιμενεργάτες. 
Αφού εκάμαν στο νεκρόν νόμιμον νεκροψίαν 
τζι είπασιν του θανάτου του ποια ήταν η αιτία, 
σιλιάδες κόσμος τζειαχαμαί αππέξω εκαρτέραν 
τζαι δώσαν τούς τον να θαφτεί την ίδιαν ημέραν, 
με την ρητήν διαταγήν στον τόπον που γεννήθην 
τζι έτσι για Ριζοκάρπασον ο κόσμος εκινήθην. 
Στο πρώτον αυτοκίνητον είχαν το λείψανόν του, 
με χρώματα ελληνικά, νομίζω, μανιχόν του. 
Τριάντα αυτοκίνητα ήταν η συνοδεία, 
καθηγητές, συμμαθητές, ως τζαι μικρά παιδία. 
Επίσης αντιπρόσωποι που κάθε σωματείον 
τζαι φίλοι του αχώριστοι εις ούλλον του τον βίον. 
Οι κάτοικοι που τα χωρκά στο δρόμον που περνούσαν, 
με συγκινητικές σκηνές τους επροϋπαντούσαν. 
Άλλοι με ροδοστέμματα τον Πέτρον εραντίζαν, 
άλλοι στεφάνια, με ανθούς τζι άλλοι εμακαρίζαν. 
Κάθε χωρκόν τζαι στέφανον έφτασαν στην Γιαλούσαν, 
πον έβρισκες λοαρκασμόν, αθθούς που τον έλουσαν. 
Η ώρα έξι ακριβώς έφτασαν στο Καρπάσιν 
τζι οι χωρκανοί ανήξευροι, σκεφτείτε είντα στάσην! 
Π' ακούσασιν λυπητερά τζαι παίζαν οι καμπάνες, 
εδώσαν έξω των σπιτιών άντρες, παιδκιά τζαι μάνες. 
Μέσα στο σκότος της νυκτούς τζαι στα νερά που λάμναν 
χιλιάδες κόσμος έφτασεν στην τάξην που του κάμναν. 
Με κλάματα τζαι με λυγμούς που ούλλα τα σημεία 
άρχισεν η νεκρώσιμος τότες ακολουθία. 
Μιαν ώραν εδιάρκησεν, για να του κάμουν τάξην, 
τζαι δεν έμεινεν μια καρκιά χωρίς να πικροκλάψει. 
Κάποιος Αναγνωστόπουλος2 που τους καθηγητές του, 
που 'τουν του Πέτρου θαυμαστής για τες καλές σπουδές του, 
έβαλεν λόον στον νεκρόν, όπως μου ιστόρησαν, 
που συγκινήθησαν πολλά όσοι παρόντες ήσαν. 
Αλλοι εκλαίαν τον νεκρόν, άλλοι αναστέναζαν, 
άλλοι, λοιπόν, ζητωκραυγές τα πλήθη εφωνάζαν. 
Έξω τζαι μες στην εκκλησιάν όσοι παρόντες ήσαν 

2. Πλήοες όνομα Ιωάννης-Ευτύχιος Αναγνωστόπουλος (1912-1990), καθηγητής του 
Ελληνικού Γυμνασίου Αμμοχώστου (1952-1956). 

με έναν ενθουσιασμόν τότες εγονατίσαν. 
Μετά 'πό τούτον πο' 'γινεν που 'πασιν τούτα τζι άλλα, 
γονατιστοί τον εθνικόν ύμνον μαζίν έψαλλαν. 
Που τα στεφάνια τα πολλά που του εκαταθέσαν 
είχεν με δαφνολούλουδα που ξεχώριζαν μέσα. 
Μες στα νερά, με τους φανούς εκάμαν την ταφήν του, 
με έναν μόνον συγγενήν κοντά του, την αρφήν του. 
Τ' άλλα τ' αδέρκια τζι οι γονιοί, ομπρύττερα το είπουν, 
στη ξενιδκιάν έν' που τζαιρόν που το νησίν που λείπουν. 
Έτσι, λοιπόν, ετέλειωσεν το νήμα της ζωής του 
τζι ο Πλάστης μου παρηορκάν να θκια στους συγγενείς τους. 
Γιατί έν' ο μόνος που μπορεί να τους παρηγορήσει 
τζαι μέσα στον παράδεισον τον θρόνον του να στήσει. 
Τωρά έν' στην παντοτινήν τζι ύστερην κατοικίαν, 
ας έσει γαίαν ελαφράν τζαι μνήμην αιωνίαν. 
Τώρα η μόνη λύπηση εις τους γονιούς του ήτουν, 
πον ευρέθηκαν να τον δουν, έν' τούτον το περίτου. 
Μες στα τηλεγραφήματα που πιάσαν εις το σπίτιν 
είσεν συλλυπητήριον τζι έναν του Κυβερνήτη. 
Τα έξοδα που κάμασιν ούλα για την ταφήν του 
ήταν που το Γυμνάσιον που κάμνεν την σπουδήν του. 
Δαμαί ο Καθηγητικός Σύλλογος ποφασίζει, 
για μνήμη του εκλιπόντος κοντύλιν ξεχωρίζει. 
Της αναμνηστικής πλακός να γράψουν τ' όνομάν του, 
νάν' τζειαχαμαί να φαίνεται τζι αυτόν με τη σειράν του. 
Επίσης ούλες γενικώς στες αίθουσες ενγένει 
νάν' η φωτογραφία του παντοτινά στημένη. 
Η αίθουσα που σπούδαζεν πάντα το μάθημάν του 
νάν' αίθουσα του Γιάλλουρου, να πάρει τ' όνομάν του. 
Να κάμουν εις τον Δήμαρχον αίτησην απευθείαν, 
εις την οδόν που έππεσεν ο νέος παρρησίαν, 
Πέτρου Γιαλλούρη να δοθεί, τέθκοια ονομασία. 
Μιαν άλλην ανακοίνωσην στέλλουν με την αράδα 
στον Γενικόν τον Πρόξενον πόν' δα που την Ελλάδα. 
Στον Κυβερνήτην στέλλουσιν μιαν διαμαρτυρίαν, 
να εξετάσουν, να φανεί του φόνου η αιτία. 
Δικαστικήν επιτροπήν να στείλουν στο Βαρόσιν, 
πώς έγινεν ο σκοτωμός να το διαπιστώσει. 
Στον τύπον τον Κυπριακόν το εδημοσιέψαν 
τζι άλλα συλλυπητήρια στους συγγενείς επέψαν. 
Το μόνον συγκινητικόν, όπως μου ιστορούσαν, 
ήταν τούτον τους μαθητές που γίνην στην Γιαλούσαν. 
Μαθήτριες τζαι μαθητές μαζίν εξεκινήσαν, 
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οκτώ μίλια απόστασην δρόμον επαρπατήσαν. 
Μέχρι στο Ριζοκάρπασον πάσιν τζαι σταμάτησαν, 
που πάνω που το μνήμαν μετά εγονατίσαν, 
εκαταθέσαν στέφανον, έκλαψαν, εδακρύσαν. 
Σ' ούλες τες πόλεις δεήσεις εκάμαν του Υψίστου, 
μνημόσυνα τζαι κόλλυφα για χάρην της ψυχής του. 

[6] 

ΤΑ ΑΙΜΑΤΗΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ ΒΑΡΩΣΙΟΥ / Ο ΣΚΟΤΩΜΟΙ 
Τ Ο Υ Π Ε Τ Ρ Α Κ Η Ζ. ΓΙΑΛΛΟΥΡΟΥ / ΕΚ ΡΙΖΟΚΑΡΠΑΣΟΥ 
Μ Α Θ Η Τ Ο Υ Τ Η Σ ΣΤ' ΤΑΞΕΩΣ Τ Ο Υ Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο Υ ΑΜ
Μ Ο Χ Ω Σ Τ Ο Υ / Γ Ε Ν Ο Μ Ε Ν Ο Σ Τ Η Ν 7.2.1956 / Ποίημα συνταχθέν 
υπό / ΑΝΔΡΕΑ Π. Μ Α Π Π Ο Υ Ρ Α ΕΞ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ Λ Α Ρ Ν Α Κ Ο Σ / 
1956 / [Τύποις «ΛΟΥΤΣΙΟΣ» Βαρώσια]. 

Θεέ μου παντοδύναμε, η χάρις σου μεγάλη, 
με την δικήν σου δύναμην να τραγουδήσω πάλιν. 
Για τον Πετράκην Γιάλλουρον ποίημαν να συντάξω, 
καταπαντού στην Κύπρον μας να πά' να το φωνάξω. 
Για το παιδίν που παίξασιν στου Βαροσιού την πόλην, 
που 'κλαψεν τζι αναστέναξεν γι' αυτόν η Κύπρος όλη. 
Δώστε, λοιπόν, ακρόασην να σας το τραγουδήσω 
και δεν θα φήκω μιαν καρκιάν να μεν την κλαμουρίσω. 
Πρώτον θ' αρχίσω να σας πω για το γεννητικόν του 
και για την ηλικίαν του τζαι ποιον έν' το χωρκόν του. 
Δεύτερον για τα γράμματα και την διαγωγήν του, 
τον άδικόν του σκοτωμόν και τέλος την ταφήν του. 
Που μες στο Ριζοκάρπασον έν' η γενέτειρα του, 
νέος, ξανθός τζαι νόστιμος, πολλά καλή η σειρά του. 
Προτού που το Δημοτικόν σκολείον να τελειώσει, 
με τους γονιούς του ήρτασιν τζαι μείναν στο Βαρόσι. 
Ίσως τα οικονομικά να 'ταν τζείν' η αιτία 
τζι ήρταν να ζουν καλλύτερα μέσα στην πολιτείαν. 
Έξι αδέρφια ούλλοι τους, οκτώ με τους γονιούς τους 
τζαι των παιδκιών στα γράμματα πολλά καλός ο νους τους. 
Δκυο αδερφάδες είχασιν, τέσσερα παλλικάρκα, 
ούλοι τους λεβεντόκορμα τζαι τους γονιούς φανάρκα. 
Και Ζαχαρίαν Γιάλλουρον λέγουσιν τον πατέραν, 
που με τα τρία του παιδκιά τωρά βρίσκεται πέρα. 
Μαζίν με την γεναίκαν του βρίσκουνται στην Αγγλίαν 

και στην αρφήν του ο Πετρής έμεινεν την Μαρίαν. 
Η αδερφή του που λαλώ τωρά έν' παντρεμένη, 
μες στο Βαρόσιν που τζαιρόν είναι κατοικημένη. 
Ο δε Πετράκης που 'μεινεν στην Κύπρον, στο Βαρόσιν, 
είχεν ανώτερες σπουδές ακόμα να τελειώσει. 
Γιατ' είχεν χάρην ο Πετρής γράμματα να σπουδάσει, 

που τον πανάγαθον Θεόν 
υποτροφίαν της Κ.Ε.Ο. 
έτυχέν του να πιάσει. 

Αριστος ήταν μαθητής, εκέρδισεν βραβεία, 
σε ούλλα τα μαθήματα και σε πολλά βιβλία. 
Μέσα εις το Γυμνάσιον που 'παιρνεν τες σπουδές του 
ήταν πολλά αγαπητός που τους καθηγητές του. 
Κάθε γιορτήν που κάμνασιν και τελετήν σπουδαίαν 
ομπρός είχαν τον Γιάλλουρον τζαι βάσταν την σημαίαν. 
Εντύνναν τον ευζωνικά, είχαν τον για καμάριν, 
που 'χεν κορμίν λεβέντικον, πόν' του Θεού μια χάρη. 
Έφτασεν στο Γυμνάσιον μέχρι την έκτην τάξην, 
νέος δεκαοχτώ χρονών τζαι μαθητής εντάξει. 
Στην αδερφήν του έππεφτεν στο σπίτιν το δικόν της 
τζι επλύννισκεν τα ρούχα του, π' αγάπαν τον αρφόν της. 
Τους πρωτινούς ο λόος τους πα' 'ς τούτον έντζε χάννει, 
τ' αδέρφιν μίλιν παρπατεί τζαι μίλιν συντυχάννει. 
Τόσες σπουδές που πέρασεν οι κόποι εχαθήκαν 
τζαι που μιαν σφαίραν του στρατού στον τάφον εθαφτήκαν. 
Για τες σπουδές του ως δαμαί πλέον να σταματήσω, 
τον τρόπον που σκοτώθηκεν εννά σας ιστορήσω. 
Ξέρετε πως η Κύπρος μας έν' σε ανωμαλίαν 
και προπαντός οι μαθητές έχουν πρωτοβουλίαν. 
Διαδηλώσεις τακτικά κατά παντού γίνηκαν 
και που σημαίες αρκετά σκολεία εκλειστήκαν. 
Πολλοί εππέσαν φυλακήν τζι άλλοι έν' κρατημένοι, 
κατά παντού ακούεται σ' όλην την οικουμένην. 
Λοιπόν, που το Γυμνάσιον για έναν που επιάστην 
για ένοχος των ταραχών τζαι εκαταδικάστην 
οι άλλοι οι συμμαθητές, τιμήν για να του δείξουν, 
των μαθημάτων αποχήν θέλησαν να κηρύξουν. 
Δευτέραν, έξι ακριβώς, μηνός Φεβρουαρίου, 
αφήκαν τα μαθήματα όλοι του Γυμνασίου. 
Εκάμαν διαδήλωσην, διεμαρτυρηθήκαν, 
με τες δυνάμεις του στρατού, μάλιστα, κτυπήθηκαν. 
Με πέτρες τζαι με ρόπαλα είχεν που πληγώθηκαν, 
με δακρυγόνα αέρια, μα δεν εσκοτωθήκαν. 
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Με σύγχυσην τζι αναβρασμόν πέρασεν η Δευτέρα 
τζι η Τρίτη εξημέρωσεν, πόν' αποφράς ημέρα. 
Πρωίν - πρωίν, εις τες οκτώ, σχεδόν ήταν η ώρα, 
π' αρκέψασιν οι μαθητές πάλε να παίρνουν φόρα. 
Εβάλασιν εμπόδια σε κάμποσα σημεία, 
για να μποδίζουν τον στρατόν και την αστυνομίαν. 
Αρχισαν διαδήλωσην, συνθήματα φώναζαν, 
και τες δυνάμεις του στρατού που βλέπαν εροτσιάζαν. 
Περνούσαν αυτοκίνητα πολλά με ασυρμάτους, 
αλλά οι πέτρες σαν βροσή εππέφταν ομπροστά τους. 
Με τον στρατόν οι μαθητές άμα τζι εσυγκρουστήκαν, 
αέρια προς το παρόν εμεταχειριστήκαν. 
Εριχναν πόμπες του καπνού τζι άλλες των δακρυγόνων 
τζι είχεν πολλούς που τρίφασιν τ' αμμάδκια που τον πόνον. 
Άλλοι ετρέχασιν δεξιά τζι άλλοι ζαβρά βουρούσιν, 
νά 'βρουσιν σπίτιν για να μπουν, για να προφυλαχτούσιν. 
Γιατί έφτασαν του στρατού μεγάλες ενισχύσεις, 
σαν να 'τουν πόλεμος σωστός, όπου νάεν' δικλήσεις. 
Εις τον αέραν άρχισαν για να πυροβολούσιν, 
να φοβηθούν οι μαθητές και να διαλυθούσιν. 
Αρχίσασιν οι μαθητές τότες να διαλύουν 
τζαι κείνοι που 'χαν μαχαζιά αρκέψαν να τα κλείουν. 
Έντζε σηκώννει χοραττάν το όπλον με την σφαίραν, 
τζείνοι με πέτρες μανιχά, πού να τα βκάλουν πέρα! 
Προπάντων στην οδόν Ερμού, μέσα στην στράταν τζείνην 
ήταν η μεγαλύτερη σύγκρουσις που εγίνην. 
Στον δρόμον τζείνον του στρατού σφαίρες έν' που ρίχτηκαν 
τζαι πα' στες πόρτες σαν λαλούν ότι εσφηνωθήκαν. 
Μέσα στους διαδηλωτές που τρέχαν να κρυφτούσιν 
ήταν τζι ο Πέτρος Γιάλλουρος, όπως μου ιστορούσιν. 
Σύμφωνα της κατάθεσης, λοιπόν, του στρατιώτη, 
που έπαιξεν τον Γιάλλουρον τζι έχασεν τέθκοιαν νιότην, 
περνούσαν ούλοι τέσσερις με τ' αυτοκίνητον τους 
τζι είχασιν τέτοιαν εντολήν από τον αρχηγόν τους. 
Άμ' αντικρίσουν κίνδυνον, να λιθοβοληθούσιν, 
να ρίχνουσιν τες σφαίρες τους, με δίχως ν' αστοχούσιν. 
Τον δρόμον προς το Λαϊκόν, είπεν, που προχωρούσαν 
είχεν ομπρός τους μαθητές που ελιθοβολούσαν. 
Τζι ο Γιάλλουρος τζείν' την στιγμήν στην στράταν επαρπάτεν 
τζι ο στρατιώτης, σαν λαλεί, κατ' είδεν πως εκράτεν. 
Το όπλον το αυτόματον αμέσως ετοιμάζει 
τζαι τον Πετράκην ακριβώς στην μέσην σημαδκιάζει. 
Δίπλα της ρώβας του δεξιού βυζιού εκτυπησέν τον 

κι η σφαίρα που την ράσην του έβκην και τρύπησέν τον. 
Άμα πυροβολήθηκεν, αμέσως γονατίζει, 
βάλλει το σέριν στην πληγήν κι έναν γυρόν γυρίζει. 
Ποια ώρα του εφάνηκεν, σκεφτείτε είντα κρίση 
και τι πόνους υπόφερεν, ώσπου να ξεψυχήσει! 
Προς την οδόν Κυπριανού βουρώντα κατεβαίννει, 
βρίσκει έναν πρατήριον κι ευτύς τζει μέσα μπαίννει, 
του Διανέλλου Λάρνακος, τζι ήτουν βραστός ακόμα 
και μόλις έφτασεν να πει δκυο λέξεις που το στόμαν. 
Είχεν τζαι δκυο σκαλιά ψηλά τζαι εξέβηκεν που πάνω 
τζι είπεν τους· «φέρτε μου γιατρόν, γιατί εννά πεθάνω». 
Το γαίμαν του αρκίνησεν σαν το νερόν να τρέχει, 
σε μιαν καρέκλαν έκατσεν, αλλ' όμως δεν αντέχει. 
Μέσα εις το πρατήριον όπου πουλούν τσιάρα 
ξαπλώννει μες στο γαίμαν του τζι άρκεψεν και λαχτάραν. 
Όπως τ' αρνίν που σφάζουσιν, ακόμα τζαι περίτου, 
εκλώθετουν ώσπου να βκει του Πέτρου η ψυσή του. 
Ετρέξασιν υπάλληλοι που το τυπογραφείον, 
δίπλα που το πρατήριον που βρίσκεται πλησίον. 
Δεν ημπορούσαν τίποτε για να τον βοηθήσουν, 
μόνον εσκέφτηκαν γιατρόν για να ειδοποιήσουν. 
Βάλλουν τον στ' αυτοκίνητον, καθώς μου 'παν τζι εμέναν, 
στου Μαυρομμάτη παίρνουν τον με μάδκια δακρυσμένα. 
Προτού να φτάσουν στον γιατρόν, εξέβην η ψυσή του, 
οι πόνοι του εσβήσασιν, επάψαν οι καμοί του. 
Είχεν τζαι δκυο συμμαθητές τζειαμαί που παναθκιόν του 
και κλαίασιν απού καρκιάς τον άδικον χαμόν του. 
Εξέτασέν τον ο γιατρός, τον τρισμακαρισμένον, 
το στήθος του που βρίσκετουν που σφαίραν τρυπημένον. 
Ευτύς ετηλεφώνησεν εις την αστυνομίαν, 
νά 'ρτουν να πάρουν τον νεκρόν, να γίνει νεκροψία. 
Ήρταν τζαι παραλάβαν τον σε τούτον το σημείον 
τζι επήρασιν τον Γιάλλουρον εις το νοσοκομείον. 
Εις τες εννιά, εννιάμισι η ώρα, πάνω - κάτω, 
στην πόλην εξαπλώθηκεν το θλιβερόν μαντάτον. 
Τέθκοιον μαντάτον φοβερόν μόλις εδιαδόθην, 
η κίνηση του Βαροσιού τελείως ενεκρώθην. 
Όλα σχεδόν τα μαχαζιά της πόλεως έκλεισαν 
τζι αρκάτες που 'τουν στες δουλειές πολλοί εσταματήσαν. 
Όπου εθώρες πλάσματα τζαι στέκαν τζι εμιλούσαν, 
τον σκοτωμόν του μαθητή ούλοι τους ελαλούσαν. 
Μαθήτριες τζαι μαθητές από πολλά σχολεία 
εσυναχτήκασιν τζειαμαί πόν' τα νοσοκομεία. 
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Η αδερφή του προπαντός που μείνισκεν κοντά της, 
ακούουνταν απόστασην πολλήν τα κλάματα της. 
Εδέρνετουν τζι εφώναζεν «Πετράκη μου, χρυσέ μου, 
»έλα να πάμεν έσσω μας τζαι τον καμόν σου πε μου. 
»Τα ρούχα σου που έβαψες με γαίμαν να σου πλύνω, 
»γιατ' εν θά 'ρτεις πιον έσσω μου, τραπέζιν να σου στήνω». 
Ο κόσμος όλος έκλαιεν που ήτουν σωρεμένος 
τζι ο ουρανός εφαίνετουν πως ήταν λυπημένος. 
Κατά ρητήν διαταγήν, λοιπόν, του Κυβερνήτου, 
μονομερίς του Γιάλλουρου να γίνει η ταφή του. 
Μέχρι η ώρα τέσσερις την ίδιαν ημέραν 
εδώσαν τους το λείψανον που 'ππεσεν που την σφαίραν. 
Με χρώματα ελληνικά το φέρετρον έντυσαν 
και πάνω στ' αυτοκίνητον τον ετοποθετήσαν. 
Σαράντα αυτοκίνητα γεμάτα κόσμον πάσιν, 
να συνοδέψουν τον νεκρόν μέχρι ως το Καρπάσιν. 
Τζει μέσα που γεννήθηκεν να κάμουν την κηδείαν, 
δάσκαλοι με τους μαθητές πάρα πολλοί επήαν. 
Όσα χωρκά περνούσασιν φκιόρα τον εραντίζαν 
με δάφνες, με ανθόνερον και τον εμακαρίζαν. 
Μέσα στο Ριζοκάρπασον η ώρα έξι φτάνουν, 
στον Αγιον Συνέσιον ακολουθίαν κάμνουν. 
Οι χωρκανοί π' ακούσασιν πως τον νεκρόν εφέραν 
πως θα του κάμουν την ταφήν τζει μέσα εν το ξέραν. 
Π' ακούσασιν λυπητερά και χτύπαν η καμπάνα, 
όλου του κόσμου οι καρκιές που μέσα εμαράναν. 
Εβκαίνναν που τα σπίτια τους και που τα καφενεία 
και μέσα εις την εκκλησιάν με κλάματα επήαν. 
Που χρώματα ελληνικά και στέφανα καμπόσα 
το φέρετρον του Γιάλλουρου καθ' εαυτόν εχώσαν. 
Ήταν πολλά λυπητερή η τελετή εκείνη, 
διότι νύχταν ως τωρά κηδεία εν εγίνην. 
Μετά που του εκάμασιν τάξην τζι ακολουθίαν, 
ένας που τους καθηγητές έκαμεν ομιλίαν. 
Έν' ο Αναγνωστόπουλος, που 'τουν καθηγητής του 
κι είπεν τον επικήδειον για δώρον της ψυχής του. 
Έκλαψεν, αναστέναξεν που της καρκιάς τα βάθη, 
τον άριστον τον μαθητήν αδίκως πως εχάθη. 
Μετά που τον καθηγητήν όλοι τους δακρυσμένοι 
εψάλλασιν τον εθνικόν ύμνον γονατισμένοι 
και φώναξαν «ο Γιάλλουρος ποτέ του δεν πεθαίνει». 
Ήταν μια λύπη γενική όπου νάεν' δικλήσεις, 
ζητωκραυγές μεσούρανα ακούονταν επίσης. 

Λοιπόν, μέσα στην εκκλησιάν την τάξην του που κάμαν 
δεν είχεν ξένον ή δικόν να μεν λουθεί το κλάμαν. 
Βκαίννουσιν που την εκκλησιάν με λουξ τζαι με φανάρκα 
κι επήρασιν το φέρετρον κάμποσα παλλικάρκα. 
Μες στα νερά τα δυνατά για το θαφκειόν επήαν, 
μέχρι την τελευταίαν του Πετράκη κατοικίαν. 
Εκλαψαν τον, έκλαψαν τον τζαι συγγενείς τζαι ξένοι 
κι αφήκαν εις τον τάφον του καντήλαν αναμμένην. 
Όλα τα αυτοκίνητα πίσω άμα γύρισαν, 
είχεν στρατόν στον δρόμον τους κι όλα τα ερεύνησαν. 
Εις του Πετράκη τους γονιούς ευτύς τηλεγραφούσιν, 
ν' ακούσουσιν το γεγονός, στα μαύρα να ντυθούσιν. 
Σκεφτείτε μαυροχάπαρον οι δυστυχείς π' άκουσαν 
και προπαντός της μάνας του τα σωτικά έκρουσαν. 
Αλλα ελοαρκάζασιν τζι άλλα στον νουν τους ήρταν, 
να κλαίσιν μες στην ξενιθκιάν τον γιον τους μέραν - νύχταν. 
Ο Σύλλογος του Βαροσιού, που πάσιν οι δάσκαλοι, 
εσκέφτην έναν ψήφισμαν λυπητερόν να βκάλει. 
Πρώτα εις στην Κυβέρνησην διαμαρτυρήθηκαν, 
για τα κακά στον άοπλον λαόν που εγινήκαν. 
Δεύτερον μες στην τάξην του που 'καμεν την σπουδήν του 
μιαν πλάκαν αναμνηστικήν με την επιγραφήν του. 
Ζητούσιν που τον Δήμαρχον όπως συνεδριάσει 
για την οδόν Κυπριανού, να την μετονομάσει, 
οδός Πετράκη Γιάλλουρου τ' όνομάν της να γίνει, 
τ' όνομάν του αθάνατον πάνω στην γην να μείνει. 
Μετά συλλυπητήρια στέλλουν εις τους γονιούς του, 
εις την Αγγλίαν, δηλαδή, πόν' με τους αδελφούς του. 
Που τρεις ημέρες τζι ύστερα μετά που τον εθάψαν 
που την Γιαλούσαν μαθητές στον τάφον του έκλαψαν. 
Μαζίν με τες μαθήτριες πάσιν τζαι γονάτισαν, 
έκλαψαν εις τον τάφον του και φκιόρα του ράντισαν. 
Οι χωρκανοί του έρανον σκέφτηκαν να ζητήσουν, 
για να του κάμουν άγαλμαν, στον τάφον του να στήσουν. 
Ως δαχαμαί το ποίημαν εννά το σταματήσω 
και που τον Παντοδύναμον μιαν χάρην να ζητήσω. 
Εις του Πετράκη τους γονιούς παρηορκάν να δώσει 
και σε ημέρες φωτεινές ίσως μας αξιώσει. 
Να δούμεν το Κυπριακόν σύντομα λελυμένον, 
τον κόσμον ούλλον ήσυχον και συμφιλιωμένον. 
Εσύνταξα το ποίημαν με την δικήν του χάρην, 
στα τελευταία λόγια μου πέτε κι εσείς μακάρι! 
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Ο ΑΓΩΝ / ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΛΑΟΥ / ΟΙ ΦΥΛΑΚΙΣΕΙ!, ΟΙ 
ΚΡΕΜΑΛΕΣ, / ΟΙ ΜΑΣΤΙΓΩΣΕΙΣ ΜΙΚΡΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ / ΓΙΓΑΝ-
Τ Ω Ν Ο Υ Ν ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑΝ ΤΟΥ / ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΛΑΟΥ, / ΓΙΑ 
ΤΗΝ / ΕΘΝΙΚΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΙΝ / Π Ο Ι Η Μ Α Υ Π Ο / Χ. Μ. 
ΑΖΙΝΟΥ / Φιλούσα Πάφου, Κύπρου / νυν κατοίκου Αυστραλίας / 
1957. [Τύποις «Εθνικού Βήματος»]. 

Με ραϊσμένην την καρδιάν, πόνον εις την ψυχήν μου, 
στην ξενιτιάν που βρίσκουμαι, μακρά που το νησίν μου, 
την Κύπρον την πεντάμορφην, μα την βασανισμένην, 
την Κύπρον την ελληνικήν, που ακόμα είν' σκλαβωμένη· 
της Κύπρου της ηρωικής τα λεβεντόπαιδά της, 
που πολεμούσιν σήμερα να σπάσουν τα δεσμά της. 
Εμεναν είν' καθήκον μου και πρέπει να το πράξω, 
σύντομα την κατάστασην να σας την περιγράψω. 
Στην Κύπρον άψεν μια φωτιά μεγάλη και φουντώθη, 
αγέρας πατριωτισμού στην νήσον εξαπλώθη. 
Πόσες φορές να τους γελούν και να τους περιπαίζουν 
και νάν' που κάτω στον ζυόν ακόμα του Εγγλέζου! 
Είπαν το, υπόγραψαν το σε διαφόρους τόπους, 
δούλους 'πό δω κι εις το εξής να μην έχει ανθρώπους. 
Αγγλοι, τις υποσχέσεις σας γιατί δεν τις τηράτε, 
γιατί την Κύπρον ως τωρά σκλάβαν να την κρατάτε! 
Εγγλέζο, πρέπει να σκεφτείς στην βράσην του πολέμου 
τα λόγια σου που φώναζες τζείντον τζαιρόν πιλέμου. 
Ο Γερμανός τα πόδια σου είχεν σ' έναν παπούτσιν, 
εβούρας όπως τον λαγόν που φεύκει που την κούτσην. 
Είν' η Ελλάδα που έμπηκεν αντρόσιν να γλιτώσεις 
και πρέπει να της εχρωστείς πολλά, να της πληρώσεις. 
Όχι σαν το Κυπριακόν ζήτημα που δεν ελύθη, 
για κοίταξε το σήμερα πού έν' που καταντήθη! 
Δώδεκα χρόνια ως τωρά που τότες επεράσαν, 
λογιών - λογιών το ζήτημαν σας το παρουσίασαν. 
Με τρόπον ειρηνόφιλον αφού δεν κανονίστη, 
επήρεν πιον άλλην τροπήν, το πράμαν ερεθίστη. 
Ιδρύθηκεν Οργάνωση με γνήσιους πατριώτες, 
να εκτελούν, να τιμωρούν της Κύπρου τους προδότες. 
Μια Εθνική Οργάνωση με τ' όνομα ΕΟΚΑ, 
με αρχηγόν τον Διγενή, μάχες σκληρές εδώκαν. 
Σε κάθε Αγγλον, δηλαδή, να πούμε που σκοτώνουν 
δεν τους ανακαλύπτουσιν ή δεν τους φανερώνουν. 
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Χιλιάδες λίρες ο λαός προστίματα πληρώνουν, 
δεκαπενταχρονίτικα παιδιά να μαστιγώνουν 
και στα σχολεία που φοιτούν στο τέλος να βαδώνουν. 
Εφεραν αρχιστράτηγον να κυβερνά τον τόπον, 
με μέτρα μεσαιωνικά, με νόμους απάνθρωπων. 
Όσους κι αν βάλει φυλακήν, όσους κι αν βασανίσει, 
η Κύπρος έχει δίκαιον και θα υπερνικήσει. 
Δεν έχουσιν λογαριασμόν όσοι εσκοτωθήκαν, 
όσοι έν' μέσα στα κελλιά και όσοι κρεμμαστήκαν. 
Σέπουνται μες στις φυλακές γιατροί και δικηγόροι, 
τεχνίτες, βιοπαλαιστές και μεγαλοεμπόροι. 
Με μόνον τους ελάττωμαν, μόνην κατηγορίαν, 
είναι πως εζητήσασιν να 'χουν ελευθερίαν. 
Η λευθεριά είν' του Θεού δώρον, να το σκεφτείτε, 
άνθρωπος που τον άνθρωπον να μην την υστερείται. 
Όσοι εκρεμμαστήκασιν, όσοι έν' σκοτωμένοι, 
για μας εννά 'ν' αθάνατοι τζαι πάντα δοξασμένοι. 
Γιατί οι τέτοιοι ήρωες ποτές εν πεθανίσκουν, 
αθάνατοι γενιάς γενιών παντοτινά μεινίσκουν. 
Πιάσε που τον Καραολήν, έλα στον Δημητρίου, 
μιαν ηλικίαν, μιαν γνώμην, ανάστημαν οι δύο-
ο Μούσκος που είν' εξάδελφος του Αρχιεπισκόπου, 
ο Ζάκος, ούλοι μάρτυρες για λευτεριάν του τόπου. 
Για τις πατρίδας την τιμήν, την ανεξαρτησίαν, 
πλην της ζωής είναι μικρή η κάθε μας θυσία. 
Τότε προτείνουν σύνταγμαν μεσοσαντανωμένον 
εις τον Αρχιεπίσκοπον και καμουφλαρισμένον. 
Ήταν μια υποδούλωσις σύμφωνα π' αποδείκτη, 
που τον Αρχιεπίσκοπον γι' αυτό και απορρίφτη. 
Έτσι, λοιπόν, το ζήτημα πάλιν εσαντανώθη 
κι η βράση των πατριωτών τότες εγιγαντώθη. 
Ο Χάρντιγκ άμα τζαι θωρεί πέρα πως δεν τα βγάλλει, 
με τα βαριά προστίματα πα' στον λαόν που βάλλει, 
τους αρχηγούς της εκκλησιάς έκαμεν εξορία, 
πως τζείνοι διευθύνουσιν, για νά 'βρει ησυχία. 
Επιασαν τον Μακάριο μαζίν μ' ένα Δεσπότη, 
τον ξακουστόν Κυπριανόν που 'χαν, τον Κερυνειώτη. 
Με δυο που 'χαν γραμματικούς, μακράν τους εξόρισαν, 
τζαι τούντο στίγμα πάνω τους οι Αγγλοι εκολλήσαν. 
Με την ελπίδαν ο σκοπός προδότες να βρεθούσιν, 
σαν ψευτοαντιπρόσωποι τζαι να συμβιβαστούσιν. 
Έχει καμιάν κοσπενταρκάν που 'ν' επικηρυγμένοι, 
σ' όλην την Κύπρον ημπορεί τούτοι νάν' σκορπισμένοι. 
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Πέντε χιλιάδες αγγλικές λίρες είπαν να δώσουν 
τον κάθε ένα χωριστά όποιοι τους παραδώσουν. 
Δέκα χιλιάδες έχουσιν για πρόδοσην του Γρίβα, 
που υποθέτουν αρχηγό, που μοιάζει με τον λίβα. 
Πάνω στου Κύκκου τα βουνά έχουσιν υποψίαν 
πως είχαν το λημέριν τους, με τον στρατόν επήγαν. 
Είπαν, ηύραν τον σκούφον του, ηύραν την φορεσιάν του, 
ηύρασιν και την ζώνην του, είδαν και την... οσσιάν του. 
Δαμαί ήταν που σκέφτηκαν οι πονηροί Εγγλέζοι, 
για να τον κάψουν ζωντανόν, να μην τους περιπαίζει. 
Σ' όλον το δάσος που 'χασιν γύρω-γύρω ζωμένον 
εβάλασιν παντού φωτιάν, πράμαν αποδειγμένον. 
Τζαι βλέπαν εις τα στάματα, οπόθεν έννα ρέξουν, 
με τις μασχίγγες έτοιμοι αμέσως να τους παίξουν. 
Αλλοι εζώσαν την Μονήν του Κύκκου πόλα σέλα, 
για να την ερευνήσουσιν, εν έχει παίξε-γέλα. 
Είχασιν τζαι τους σκύλλους τους οπόθεν επερνούσαν, 
δήθεν να παίρνουν μυρωδιάν στα μέρη που σκοπούσαν. 
Πα' στην Αγίαν Τράπεζαν οι σκύλλοι εσκαρβελλώναν, 
εγλείφασιν δεξιά-ζερβά, τους τόπους ελερώναν. 
Δαμαί η Μεγαλόχαρη, που 'δεν πως την έβλαψαν, 
έστρεψεν πίσω την φωτιάν πα' σ' κείνους που την άψαν. 
Τότε γυρέψασιν φευκόν, μα ήταν στημένη η τσάκρα, 
εδκιούσαν μέσα στην φωτιάν και κρούζαν που την άκραν. 
Τζαι πού να βρεις λογαριασμόν πόσοι είν' οι καμένοι, 
πόσοι έμειναν ζωντανοί τζαι πόσοι πεθαμένοι! 
Ως δέκα μίλια αγγλικά εκτύπαν των πλασμάτων 
η βρόμα που καιόντουσαν οι σάρκες των πτωμάτων. 
Στην Κοινωνίαν των Εθνών κι εκεί παρουσιάθη 
το ζήτημάν μας δυο φορές, αλλά δεν εδικάστη. 
Εννά τον πάρουν και τωρά ίσως και τελειώσει, 
να πάψουσιν τα βάσανα κι ο κόσμος να γλιτώσει, 
για να δεχτούσιν σύνταγμαν άδολον, δίχως ψέμα, 
ως την αυτοδιάθεσην μετά που τόσον αίμα. 
Μια αμνηστεία να δοθεί στους επικηρυγμένους 
και χάρη σ' όλους γενικώς εις τους φυλακισμένους. 
Νά 'βρει ο λαός την πρώτην του γαλήνην και την τάξην, 
να πάει κι ο Μακάριος στον θρόνον του να κάτσει. 
Η λύσις τότες θα βρεθεί, να αλλάξουσιν οι μέρες, 
είν' άδικον τόσα κορμιά να πέφτουν που τις σφαίρες. 
Έντζε λαλώ το, δηλαδή, για τους δικούς μας μόνον, 
έν' τζι οι Εγγλέζοι πλάσματα, έχουν και κείνοι πόνον. 
Ο παντοδύναμος θεός τον κόσμον του που ρίζει 
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τα δίκαια που τ' άδικα κείνος τα ξεχωρίζει, 
να δώσει και στον τόπον μας σωστήν δικαιοσύνη, 
η Κύπρος μας ελεύθερη 'πό δω και δω να μείνει. 
Να πάψουσιν τα βάσανα κι οι πίκρες που τραβούμεν, 
μαζίν με τ' άλλ' αδέρφια μας ελεύθεροι να ζούμεν. 

[8] 

Ελεύθερος ευρίσκεται / Σήμερον ο εθνάρχης / Ο Αρχιθύτης του λα
ού / της Κύπρου Ποιμενάρχης / Της εξορίας σήμερον / τα νέφη 
διαλύσαν / Και όλους τους εξόριστους / ελεύθερους άφησαν / Συ-
ντάχτης / ΑΝΔΡ. Π. Μ Α Π Π Ο Υ Ρ Α Σ / Αραδίππου - Λάρνακος / 
1957 / Τύποις: Π. ΧΕΙΜΩΝΙΔΗ, Λάρνακα. 

Σήμερον χαίρεται καρδιά μικρού, μεγάλ' ανθρώπου, 
π' ακούστηκεν η λευτεριά του Αρχιεπισκόπου. 
Της εξορίας σήμερον τα νέφη διαλύσαν, 
τον Αρχιθύτην του λαού ελεύθερον αφήσαν. 
Σαν αστραπή ξαπλώθηκεν της Κύπρου κάθε άκρη 
κι όλου του κόσμου οι καρδιές χαράς εχύσαν δάκρυ. 
Όλοι τους οι εξόριστοι ελεύθεροι γυρίζουν, 
πατέρες, μάνες και παιδιά, όλοι πανηγυρίζουν. 
Στην Κύπρον σαν ακούστηκαν χαρούμενες ειδήσεις, 
ήταν ένας πανζουρλισμός, όπου νάεν' δικλήσεις. 
Αρχίσασιν χαρούμενα να παίζουν οι καμπάνες 
κι εβκαίναν που τα σπίτια τους γέροι, παιδιά και μάνες. 
Όλοι με δάκρυα χαράς και με παλμόν στα στήθια 
ρωτούσαν αν το γεγονός αυτόν είναι αλήθεια. 
Ρωτούσαν ανυπόμονοι, για να βεβαιωθούσιν, 

πο' 'χουν παιδιά στην φυλακήν 
και πώς τα καρτερούσιν, 

για να στραφούν στα σπίτια τους, να γλυκοφιληθούσιν. 
Πόσα παιδιά ευρίσκονται σήμερον κρατημένα, 
άλλα στα κρατητήρια κι άλλα φυλακισμένα. 
Πόσα παιδιά χωρίς γονιόν στα σπίτια τους κοιμούνται, 
του στοργικού πατέρα τους την αγκαλιά στερούνται. 
Το βήμαν όπως έγινεν είναι προς την ειρήνην, 
στην σκλαβωμένην Κύπρον μας ειρήνη πιον να γίνει. 
Ελπίζομεν ειρήνευσην του ιδικού μας τόπου 
και σύντομον επάνοδον του Αρχιεπισκόπου. 
Όλοι επεριμέναμεν την είδησην για νά 'ρτει 
κι έφτασεν Πέμπτην ακριβώς, 28 του Μάρτη. 
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Όπως ανθίζουν τα δεντρά σήμερα και τα φκιόρα, 
άνοιξεν η καρδούλα μας, ευλογημένη ώρα. 
Χαρά και αγαλλίασις κατά παντού εκράτεν 
κι ο κόσμος με τα λάβαρα στους δρόμους επαρπάτεν. 
Καταπαντού συνωστισμός, χαρούμενα τραγούδια, 
ζητωκραυγές μεσούρανες και δροσερά λουλούδια. 
Πολλοί με τ' αυτοκίνητα στους δρόμους εβουρούσαν 
και όλοι τες σειρήνες τους χαρούμενα σφυρούσαν. 
Φτεροπετούσαν οι καρδιές κάθε χωρκόν και πόλην, 
πολλοί αλλάσσασιν φιλιά με την χαράν τους όλην. 
Οι δρόμοι εγεμώσασιν και όλες οι πλατείες 
κι άλλοι εκαταλήξασιν μέσα στες εκκλησίες. 
Και με πολλήν διάνοιαν και πόθον στην καρδίαν 
έψαλλαν με κατάνυξην παντού δοξολογίαν. 
Εψάλλασιν ποιήματα και λόγους ξεφώνησαν, 
την είδησην με δάκρυα χαράς εχαιρετήσαν. 
Τον ύμνον μας τον εθνικόν κατά παντού έψαλλαν 
κι εγώ λυπούμαι πον έχω καιρόν να γράψω άλλα. 
Μόνον τωρά εκ μέρους μου λίγα εννά προφέρω, 
σύμφωνα με τα γράμματα που έμαθα και ξέρω. 
Χριστέ μου, που γεννήθηκες εκ γυναικός παρθένου, 
συ είσ' ο ελευθερωτής του κάθε σκλαβωμένου. 
Που τα δεινά μας πρόφθασον να μας ελευθερώσεις 
και σε ημέρες φωτεινές να μας καταξιώσεις. 
Είθε για νά 'ρθει η στιγμή, ευλογημένη ώρα, 
να δούσιν τον Εθνάρχην μας στον θρόνον του στην Χώρα. 
Το έργον του που χάραξεν για να το τελειώσει, 
στες μάνες που υπέφεραν παρηγοριάν να δώσει. 
Στον θρόνον του που ήταν πριν να πάμεν να τον δούμεν, 
την χείραν του την δεξιάν όλοι μας ν' ασπαστούμεν. 

[9] 

Ο ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΣ ΤΟΥ ΜΑΧΑΙΡΑ / ΗΡΩΑΣ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ3 / Ποί
ημα συνταχθέν υπό / ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ / εκ Κάτω 
Πύργου / Τύποις: «ΝΕΟΣ Κ Ο Σ Μ Ο Σ » - Λευκωσία. 

Πάλε έπιασα την πένναν μου, λυπητερά να γράψω, 
του Αυξεντίου με σειράν τον βίον να φωνάξω. 

3. Η βιβλιογραφία για τον αγώνα της ΕΟΚΑ είναι απέραντη και δεν έχει σχέση με την 
έκδοση του υλικού του παρόντος τόμου. Για περισσότερες, ωστόσο, πληροφορίες για 
τον Αυξεντίου βλ. Α. Καουρή, Γρηγόρης Αυξεντίου, Λευκωσία 1996. 

Των Ευελπίδων την Σχολήν επήεν να σπουδάσει, 
τον τίτλον ανθυπολοχαγού πως έτυχεν να πιάσει. 
Ακουσε να φωνάζουσιν εις τα βουνά να βγούμεν, 
όλοι να πολεμήσομεν, να ελευθερωθούμεν. 
Οι Ιταλοί που κήρυξαν πόλεμον στην Ελλάδα, 
ο Αυξεντίου γράφτηκεν ευθύς σε μιαν ομάδα. 
Στον πόλεμον γυμνάστηκεν και έδειξεν ανδρεία, 
ευθύς τον κάμνουν αρχηγόν σε μία μεραρχία. 
Σαν έκλεισεν ο πόλεμος, εστράφην στο χωρκόν του, 
η Κύπρος να ελευθερωθεί έβαλε στον σκοπόν του. 
Και με τον Γρίβαν, το λοιπόν, αφού συναντήθηκαν 
και βγάλασιν τα σχέδια καλά και γνωρίστηκαν, 
εκάμασιν κρησφύγετα παντού σ' όλα τα μέρη 
και δόθην ο συναγερμός, καθένας μας το ξέρει. 
Που μες στες πόλεις και χωρκά πολλοί εσηκωθήκαν 
και τότες ορκιστήκασιν κι εις τα βουνά ξεβήκαν. 
Ήτουν το χέριν το δεξίν του Γρίβα, μου λαλούσι, 
ήτουν γενναίος αρχηγός, όπως μου ιστορούσι. 
Πα' στα βουνά του Μαχαιρά την τρίτην του Μαρτίου 
ωσάν τον Διάκον έππεσεν εκεί ο Αυξεντίου. 
Κάποιος προδότης άτιμος έκαμεν προδοσίαν, 
στο αρχηγείον, στον στρατόν και στην αστυνομίαν. 
Τρεις χιλιάδες ο στρατός τον επερικυκλώσαν 
και τότες να παραδοθεί σύνθημαν του εδώσαν. 
«Μολών Λαβέ!», απάντησε, ωσάν τον Λεωνίδα, 
και είπεν να θυσιαστεί μόνος για την πατρίδα. 
Και είπεν στους συντρόφους του για να παραδοθούσι 
κι είπεν να μείνει μόνος του κι αλλού θα χρειαστούσι. 
Ως αρχηγόν τ' ακούσασιν και επαραδοθήκαν, 
τον Αυξεντίου μόνον του στον σπήλιον τον αφήκαν. 
Αρχίσασιν τες τουφετσιές και επυροβολούσαν, 
ο Αυξεντίου κι ο στρατός 'νού 'ς τ' άλλου εκτυπούσαν. 
Ετζύλησεν αμέτρητους κι εν εφανερωθήκαν, 
διότι εντραπήκασιν και στο κρυφόν τους φήκαν. 
Και με το ελικόπτερον πεζίναν κουβαλούσαν, 
γύρω, τριγύρω, μάλιστα, τον σπήλιον τότες κρούσαν. 
Ο ήρωας ατρόμητος και δεν εδειλιούσε, 
μάλιστα με την στέγκαν του που μέσα τους κτυπούσε. 
Σαν τον λαγόν ο κυνηγός, έτσι τους ετζυλούσε, 
που μες στον σπήλιον, μάλιστα, θάνατον δεν ψηφούσε. 
Και μόνος του πολέμησεν, ξέρομεν, δέκα ώρες, 
σαν Λεωνίδας στάθηκες, Γρηγόρη, όσον μπόρες. 
Για σέναν εννά τυπωθούν πάρα πολλά βιβλία, 
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το όνομάν σου αθάνατον θα γράψει η ιστορία. 
Είσαι της Λύσης γέννημαν, ήρωας ξακουσμένος, 
μέσα στην μάχην έππεσες με δόξαν τιμημένος. 
Εύγε! γενναίε αρχηγέ, αυτό θα λέγω μόνον, 
εσύ είσαι αθάνατος αιώνας των αιώνων. 
Γρηγόρη, δεν απέθανες, μόν' στέκει ο ιστός σου, 
έχεις την γυναίκα σου αυτήν διάδοχόν σου. 
Επέθανες μαχόμενος κι ενθύμιον θα μείνει, 
κείνος ο σπήλιος, μάλιστα, μια εκκλησιά θα γίνει. 
Κι ένα σταυρόν θα στήσουμεν έμπροσθεν του μνημείου, 
να γράφει πάνω, να λαλεί «εδώ ο Αυξεντίου». 
Να μείνει σαν το λάβαρον μέσα στα μαύρα δάση, 
να ρέσσει να σε χαιρετά όποιος 'πό κει περάσει. 
Πράβο στην Κύπρον που 'βγαλεν τέτοιον γενναίον άνδρα, 
το όνομάν του αθάνατον παντού θα μείνει πάντα. 
Για χάρην της πατρίδος μας θυσίασεν την ζωήν του, 
προτίμησεν τον θάνατον προς δόξαν και τιμήν του. 
Μέσα στην Λύσην, μάλιστα, στήσαν του ανδριάντα, 
του αετού του Μαχαιρά να τ' ανθυμούνται πάντα. 

[10] 

Ο ΑΘΑΝΑΤΟΙ ΗΡΩΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ / ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΠΙΕΡΗ 
ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ / εκ Λύσης / Συνταχθέν υπό ΑΝΔΡΕΑ Μ Α Π Π Ο Υ Ρ Α 
εξ Αραδίππου / Τύποις: Π. ΧΕΙΜΩΝΙΔΗ. 

Αφιερωμένον στο λιοντάρι τον Μαχαιρά στον ήρωα τρισένδοξον 
Γρηγόρην Αυξεντίου. 
Γρηγόρη μας, αθάνατε, του Μαχαιρά το κάλλος, 
μέσα στην Κύπρον σαν κι εσέν δεν εγεννήθην άλλος. 
Η μάνα που σε γέννησεν κι αυτή το 'χει καμάρι, 
ότι ο γιος της έπεσεν σαν άξιον παλλικάρι. 
Εξέβηκες εις τα βουνά για την γλυκιάν πατρίδα 
κι όταν με δόλον προδοσίας σου έστησαν παγίδα, 
«μολών λαβέ» εφώναξες, όπως τον Λεωνίδα. 
Δεν εφοβήθης τον καπνόν και τον στρατόν που θώρες 
και κράτησες μονάχος σου την μάχην δέκα ώρες. 
Οι Αγγλοι στο τουφέκιν σου από μακρά στάθηκαν, 
για να σε πιάσουν ζωντανόν, δεν το αξιώθηκαν! 
Ήταν η νύκτα Σήκωση π' ακούστην το μαντάτο, 
πως τα βουνά του Μαχαιρά εγίναν άνω κάτω. 

Μέσα στο σκότος το πυκνόν και την ανεμοζάλην 
έφτασεν αρκετός στρατός με δύναμην μεγάλην. 
Του Αυξεντίου η σπηλιά γυρόν περικυκλώθη, 
φωνάζουν του παραδοχήν, μα δεν επαραδόθη! 
Αντιλαλούσαν τα βουνά που στέγκαν και πιστόλια 
και από πάνω στην σπηλιά σφυροκοπούν τα βόλια. 
Όμως πηγαίνουν άστοχα, κανέναν δεν πληγώνουν, 
κατάρα και ανάθεμα σ' εκείνους που προδώνουν. 
Χαρράμιν τους νάν' η ζωή κι η γη όπου πατούσιν, 
ούτε στο χώμαν πόννα μπουν δεν θέννα χωνευτούσιν. 
Ο Αυξεντίου στην σπηλιάν με τ' όπλον εις το χέρι, 
ο Χάρος πως τον καρτερά κι ο ίδιος το ξέρει. 
Θάνατος, μα ηρωϊκώς μαχόμενος να πέσει, 
που 'χεν τόσον στρατόν γυρόν κι εκείνος μες στην μέση. 
Είπεν εις τους συντρόφους του που την σπηλιάν να βκούσιν 
τα σέρκα να ψηλώσουσιν και να παραδοθούσιν. 
Μα οι σύντροφοι δεν θέλουν τον αρχηγόν να φήσουν, 
εις το πλευρόν του θέλουσιν κι αυτοί να πολεμήσουν. 
Μα ο Γρηγόρης λέγει τους· «εσείς παραδοθείτε 
»κι εγώ δεν παραδίδομαι εις τον στρατόν να πείτε». 
Οι τέσσερις σύντροφοι του τότε παραδόθηκαν 
και τον Γρηγόρην μόνον του εις την σπηλιάν αφήκαν. 
Μα ο στρατός από μακρά φωνάζει του Γρηγόρη· 
«σκέψου πως είσαι μόνος σου στου Μαχαιρά τα όρη· 
»έβκα και φέρ' τα όπλα σου, να μας τα παραδώσεις, 
»να 'χεις ελπίδαν στην ζωήν για να την ι-γλιτώσεις». 
Φωνάζει τους· «μολών λαβέ! εγώ θα πολεμήσω 
»και το κορμίν μου ζωντανόν δεν θα σας το χαρίσω! 
»Όσοι για την πατρίδα τους εις τα βουν' ανεβαίνουν 
»ποτέ δεν παραδίδονται, νικούσιν ή πεθαίνουν». 
Δεν έχασεν το θάρρος του, πυροβολεί, πληγώννει, 
σκοτώννει και τον πανικόν εις τον στρατόν απλώννει. 
Εστείλασιν τον Αυγουστή πάλιν να του συστήσει, 
να βγει και να παραδοθεί, αν θέλει για να ζήσει. 
Μα ο Γρηγόρης δεν θέλει όπλον να παραδώσει, 
θέλει πιστά τον όρκον του για να τον εκπληρώσει. 
Ώρες σωστές ολόκληρες δέκα επολεμούσε, 
στα τιμημένα χέρια του το όπλον εκρατούσε. 
Οι στρατιώτες που μακρά στέκουν, δεν πλησιάζουν, 
πώς θα τον ι-σκοτώσουσιν τον τρόπον σχεδιάζουν. 
Για να τον πιάσουν ζωντανόν, εχάσαν τες ελπίδες 
κι ερίχναν πάνω στην σπηλιάν βόμβες, χειροβομβίδες. 
Μα ο Γρηγόρης τον καπνόν, τες σφαίρες δεν φοβάται, 
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έχει το για να σκοτωθεί όπως οι Σπαρτιάτες. 
Ρίχνει πεζίναν ο στρατός και μιαν φωτιάν αφταίννει, 
μα ο γενναίος ήρωας που την σπηλιάν δεν βγαίννει. 
Μέσα στην μέσην της φωτιάς έμεινεν κυκλωμένος, 
ο τιμημένος ήρωας, ο κοσμοξακουσμένος. 
Τέτοιαν γερήν απόφασην, τόσον γερήν ανδρείαν 
δείχνουσιν όσοι μάχονται για την ελευθερίαν. 
Είναι γλυκός ο θάνατος για όσους πεθανίσκουν, 
εις τον βωμόν της λευτεριάς αθάνατοι μεινίσκουν. 
Ο τόπος όπου έπεσεν προσκύνημαν θα γίνει 
και θα κτισθεί μια εκκλησιά, ενθύμιον να μείνει. 
Και τα πουλιά του ουρανού στο σπήλιον θα πετούσιν, 
πως ο Γρηγόρης έπεσεν εννά το μαρτυρούσιν. 
Και θα λαλούν στο κλάμαν τους στου Μαχαιρά τα όρη· 
«εδώ έπεσες, ήρωα και ξακουστέ Γρηγόρη. 
»Θα το 'χουν περηφάνειαν όλοι οι χωριανοί σου, 
»η σύζυγος σου η πιστή κι οι θρυλικοί γονιοί σου. 
»Κι όλη η Κύπρος γενικώς θα 'χει ευγνωμοσύνην, 
»γιατί που την θυσίαν σας ελεύθερη εγίνην». 
Τιμή εις τον Καραολήν, τιμή στον Αυξεντίου, 
Πατάτσον, στον Χαρίλαον κι Ανδρέαν Δημητρίου· 
τιμή στον Πέτρον Γιάλλουρον, τιμή στον Μάρκον Δράκον, 
Μούσκον, τον πρώτον μάρτυρα, και στον Ανδρέαν Ζάκον 
στον Λέναν και στον Γεωργαλλάν και στον Παλληκαρίδην, 
στον Μαυρομμάτην, Κουτσοφτήν κι [Ανδρέαν] Παναγίδην 
τιμή στον Μάτσην που 'πεσεν, όπως τον Αυξεντίου, 
τον Μόδεστον Κυπριανού και εις τον Αβερκίου· 
Σαμάρα και σύντροφοι του και ξακουστέ Παρίδη, 
ξυπνάτε κι η πατρίδα σας φωνάζει να σας ίδει. 
Τώρα που είν' ελεύθερη, για να σας αγκαλιάσει, 
θέλει τα ελευθέρια μαζίν σας να γιορτάσει. 
Για όσους επροσφέρασιν το τίμιόν τους αίμα 
θα γράψει η ιστορία μας της λευτεριάς το θέμα. 
Η Κύπρος μας μες στην σκλαβιάν τόσους αιώνες ήτο, 
στον θρυλικόν μας Διγενή ζήτω και πάλιν ζήτω! 
Ζήτω εις τον εθνάρχην μας Μακάριον τον τρίτον, 
στην Κύπρον την ελεύθερην ζήτω και πάλιν ζήτω! 

[11] 

ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ / Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ 
ΑΛΗΘΕΙΑΣ / Αφιερωμένα στην ιεράν μνήμη του δοξασμένου / 
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Σταυραετού του Μαχαιρά, Εθνομάρτυρος / ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝ
ΤΙΟΥ / Συνταχθέν υπό ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΤΡΙΚΩΜΙΤΗ, / από 
τον Αγιον Γεώργιον Σπαθαρικού [Εκτύπωσις Τυπογραφείων ΧΡ 
ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗ & ΥΙΩΝ, Λευκωσία]. 

Ποιητικός πρόλογος 
Όσ' έχουν πέτρινην καρδιάν και μάτια πόν' δακρύζουν, 
φλέβες με αίμαν κόκκινον και χέρια πον λυγίζουν 
αίμαν που δεν ενέρωσεν, άλλαξεν την οχράν του, 

αντί που αίμαν και νερόν, 
κάμνει σιγά, με τον καιρόν, 
ύλην μες στην καρδιάν του· 

κορμίν με δύναμην, ισχύν και πρόσωπον ανδρίκειον, 
πνεύμαν που δεν λιπόψυχα απέναντι στο δίκιον 
πίστην που δεν κλονίζεται και σιδερένια στήθια, 

δεν έχουν φόβον πα' στην γην 
να πάθουν από συγκοπή, 
σαν κούσουν την αλήθειαν 

έν' ψυχικά ασκλάβωτοι και δεν έγιναν ράκος, 
όπως λαλούν κάποιον καιρόν ο Αθανάσης Διάκος, 
π' αψήφησεν τον θάνατον και στην φωτιάν ερίχτην 
και πα' στες σούγλες ζωντανός εδέχτην και σουγλίστην, 
παρά να ζει πάνω στην γην σκλάβος, ταπεινωμένος, 
ερμαιοκουρελλόχαρτον, σκυφτός και ντροπιασμένος· 
να 'ρτουν γυρόν, αντίκρυ μου, πλάι μου να σταθούν, 
ν' ακούσουν που την ποίησην, να δουν και να πειστούν 
πως πα' στην γην και σήμερον γεννιούνται τέτοιοι Διάκοι, 
πον τους τρομάζει ο θάνατος και των νερών οι δράκοι. 
Όπως τον Διάκον που θα πω, τον γίγαντα της Λύσης, 
τον μέγαν εθνομάρτυραν, το καύχημαν της φύσης, 
που τον δοξάζει σήμερον ανατολή και δύσις. 
Σαν αετός δικέφαλος με τα φτερά του τ' άσπρα, 
έγραψεν με το γαίμαν του και λάμπουν πάνω στ' άστρα. 
Τρία ψηφία αρχικά, Όμικρον, Χι και Ιώτα 
και γκρέμμισεν στο διάβα τους των Βρεττανών η μπότα. 
Μιας τρισχιλιόχρονης σκλαβιάς οι μαύρες αλυσίδες, 
η εθνική ταπείνωσις κι οι σκοτεινές σελίδες, 

τα βαριαναστενάματα, 
οι θρήνοι και τα κλάματα, 
των στοργικών γονιών μας, 

τα σωματεμπόρια των τρυφερών παιδιών μας, 
η ηθική διαφθορά των τιμημένων κοριτσιών μας, 
τα πικραμένα δάκρυα, οι πόνοι ολονών μας, 
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τα βρομερά μαστίγια των πανάρχαιων χρόνων, 
τα κάτεργα των μπουτρουμιών κι οι βρόμες των αιώνων, 
οι δόξες του αποικισμού κι οι θρύλοι των δαιμόνων 
έλιωσαν όπως το κερίν πα' στο μανάλλιν π' άφτει, 
και η αυτοθυσία του τα 'καμεν όλα στάχτη. 

Η φωνή της αλήθειας 
Γεια σου, Λύση, ξακουσμένη, λεβεντομάνα των χωρκών, 
όχι μόνον εις την Κύπρον και στο εξωτερικόν. 
Έπλασες τον Αυξεντίου, τους πλανήτες το καμάριν, 
έφτασεν την Πουμπουλίναν και στες δόξες και στην χάρην. 
Τους τρακόσιους Σπαρτιάτες, τους λεβέντες, τους γενναίους, 
τους Μιαούληδες, τους Διάκους και τους Κολοκοτρωναίους, 
τους Ανδρούτσους, τους Φεραίους, Μακρυγιάννηδες και Βλάχους, 
τους γνωστούς Σαλαμιναίους και τους Μαραθωνομάχους, 
που πολέμαν δέκα ώρες μόνος του μες στην σπηλιά, 
τους φονιάδες των παιδιών μας, τα μικρά μαντροσκυλιά. 
Δέκα ώρες επολέμαν, στρατιάν θωρακισμένην, 
απ' την φάτνην των αλόγων, την σπηλιάν την δοξασμένην. 
Την ασπίδα του Δαυΐδ δέκα ώρες εκρατούσεν 
εις τα στιβαρά του χέρια και σαν γίγαντας χτυπούσεν, 

την ψευτιάν και την απάτη· 
αιωνία σου η μνήμη, 
δοξασμένε στρατηλάτη. 

Για το φως και την αλήθειαν και για την ελευθερίαν, 
εθνομάρτυ Αυξεντίου, έπεσες, εθυσιάστης, 
σαν τον Διάκον εσουγλίστης, 
σαν τον Διάκον εδοξάστης. 

Σαν τον Διάκον εσουγλίστης, πάνω στες σούγλες ζωντανός, 
όμως τ' όνομάν σου γράφτη 
κι αιωνίως έννα στράφτει, 
στην καρδιάν του καθενός. 

Με πεζίναν και παρούτιν και με γύπες πτερωτούς 
είχαν περικυκλωμένην την αθάνατην σπηλιάζ 
την μητέραν των ηρώων, των μαρτύρων την φωλιά, 

που γεννά και αναγιώννει 
και με στέφανα της δόξης, 
από δάφνες, από φούλια 
και με κάθε είδους φκιόρα, 
δαφνοφκιοροστεφανώννει, 
δικέφαλους αετούς. 

Σαν τα όρνεα της φύσης απ' τες πύρινες φωλιές τους 

ξεχυθήκανε τα χτήνη 
και με τες απανθρωπιές τους, 
τες γνωστές ξετσιππωσιές τους, 
ανενόχλητοι άρχισαν 
κάθε γύμνιες και βρομιές τους. 

Ξεπερνώντας εις τα αίσχη την χιτλερικήν Γκεστάπο, 
κάθε είδους ανομίες, των ταγμάτων των ΕΣ, ΕΣ, 

πο' 'χουν όλοι μιαν θρησκείαν, 
την ψευτιάν και την απάτην, 
και τες ίδιες αρχές. 

Έναν θρόνον, ένα στέμμαν, τον τυχοδιωκτισμό, 
και βασιλικά τους σκήπτρα, 
τον απατεωνισμό-
με προθέσεις και ελπίδες την σπηλιάν να καθηλώσουν 

και τον ήρωαν τον γιον της, 
τον ακοίμητον φρουρόν της, 
σαν σκυλλίν να ταπεινώσουν 

το νησίν της Αφροδίτης και τον γίγαντα λαό του, 
αιωνίως μες στα βάθη του σκότους να τον κρατούν, 

δούλον, σιδηροδεμένον, 
προδομένον, ματωμένον, 
και βαριά ταπεινωμένον. 

Το αγιασμένον χώμα της σπηλιάς του Μαχαιρά, 
που γεννά αετοπούλια με πολύχρωμα φτερά, 

οι στρατάρχες των δαιμόνων, 
σαν τους Ούννους των αιώνων, 
πάντα να ποδοπατούν, 
και να το λεηλατούν. 

Εν ονόματι των νόμων, του νεοαποικισμού, 
του διεφθαρμένου στέμματος του ιμπεριαλισμού, 

του ανθρωποφάγου χτήνους, 
που ποτέ δεν εστοχάστην, 
των μανάδων μας τους θρήνους, 

ούτε πόνον, ούτε θλίψην, ούτε αναστεναγμούς, 
ούτε πικραμένον δάκρυ 
και απ' άκρου σ' άλλην άκρη 
στο νησίν της Αφροδίτης, 
έστηναν πολυμήχανους 
και αόρατους Θεούς. 

Συνεργεία του θανάτου, τες αγχόνες, τα σχοινιά, 
και κρεμμάζαν σαν αρνιά τα λεβέντικα παιδιά μας, 

την ζωήν και την χαράν μας, 
το στολίδιν των σπιτιών μας 
και το φως των αμματιών μας. 
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Τα ακάθαρτα τους χέρια, οι γνωστοί απατεώνες, 
με το αίμα των παιδιών μας, 
των γνωστών παλλικαριών μας, 
τα 'βαψαν ως τες αγκώνες. 
Αλλά φευ, αγαπητοί μου, 
άγνωστοι μου και γνωστοί μου, 
η σπηλιά του Μαχαιρά 
δεν υπέκυψεν στην βίαν, 
ούτε στου Χάρτιγκ4 τα πυρά, 
ούτε και εταπεινώθην, 
εδοξάστην, ανυψώθην, 
πιο ψηλά που τους αστέρες. 

Ζήτω σ' όλες τες μητέρες, που γεννούν τέτοια παιδιά, 
που πεθαίνουν για το δίκιον και για την ελευθερίαν, 
παίρνοντας τιμές και δόξες κι έχουν μνήμην αιωνίαν. 
Ζήτω σ' όλες τες μητέρες, που γεννούν λεβέντες γιούδες, 
όχι άνομους Πιλάτους, χρυσοστόλιστους τετράρχες, 

κι ιερόδουλους Ιούδες, 
που πουλούν και αγοράζουν και πατρίδαν και λαό, 

έναντι των αργυρίων, 
που τα έχουν για Χριστόν τους 
και ζωήν αιώνιόν τους 
και θρησκείαν και Θεόν τους. 

Γεια σου, Λύση ξακουσμένη, μάνα του Σταυραετού, 
που δοξάστην τ' όνομάν σου και στην Κύπρον και παντού. 
Το Μολών Λαβέ του Λεωνίδα, που 'πεν κάποτε στην Σπάρτην, 
απ' τα χείλη του παιδιού σου ξεφωνήθην προς τον Χάρτιν, 
τον αιώνιον Πιλάτον, τον κοινόν εγκληματίαν, 

που χτυπούσεν απανθρώπως, 
πέντε χρόνια αδιακόπως, 
την θεάν ελευθερίαν. 

Τον χτηνάνθρωπον της ζούγκλας, τον γνωστόν απατεώνα, 
που με φλογοβόλες βόμβες έκαψεν τον Αχυρώνα, 
τον αθάνατον κρυψώνα της γνωστής παλλικαριάς, 
που 'στησεν στο Λιοπέτριν γέφυραν της Αλαμάνας 

και το Χάνιν της Γραβιάς. 
έναν νέον Μαραθώνα, νέα Σούλια δοξασμένα, 

4. Πλήρες όνομα Sir John Harding, Κυβερνήτης της Κύπρου (Μάρτ. 1956-Οκτ. 1957). 
Βλ. Michael Carver, Harding of Petherton, Weidenfeld and Nicolson, London 1978. 
Όπως είναι γνωστό, το Harding διαδέχτηκε στις 3.12.1957 ο Sir Hugh Foot. Βλ. Sir 
Hugh Foot, A Start in Freedom, Hodder and Stoughton 1964. 

οπως εχτοτε και τωρα, όπως το είκοσι ένα, 
έχουν πάντα ποτισμένα 
με το γαίμαν των παιδιών τους, 
των γνωστών παλλικαριών τους, 
όλον χώματα αγιασμένα. 

Αιωνία σας η μνήμη, Ξάνθο, Κάρυε και Πίττα, 
Μάτση, Μούσκο, Δράκο και Ροτσίδη, 

κι όλης της παλληκαριάς, 
που στο διάβα της γκρεμμίσαν 
οι αλυσίδες της σκλαβιάς. 

Γεια σου, Λύση, ξακουσμένη, γεια σου κόμα μια φορά, 
πο' 'χεις γιον και βασιλεύει στην σπηλιάν του Μαχαιρά. 
Έχει σκήπτρον και πορφύραν την αλήθειαν και το φως, 
όχι την αλλοφροσύνην και τα βάθη του σκοτός. 
Ζήτω, ήρω Αυξεντίου, εθνομάρτυ των αιώνων, 
που 'πες τ' όχι των Ελλήνων στον στρατάρχην των δαιμόνων. 
Αιωνία σου η μνήμη, ένδοξε σταυραϊτέ, 
τ' όνομάν σου δεν ξεφεύγει απ' την μνήμη μας ποτέ. 
Στον τόπο της θυσίας σου μιαν εκκλησιάν να χτίσουν 

και με χρυσάφιν καθαρόν 
κάποιοι ζωγράφοι με καιρόν, 
να ζωγραφοσκαλίσουν 

τ' αθάνατόν σου το κορμίν, με διαμαντοανθίκες, 
τα δοξασμένα όπλα σου, όλες τες σφαιροθήκες. 
Οι καλλιτέχνες πα' στην γην να τα καλλιτεχνίσουν, 
με κάθε είδους λούλλουδα κι ανθούς να τα στολίσουν. 

Και στον λαιμόν σου κρεμμαστά, 
φωτοστεφάνια σκαλιστά, 
εκ φυσικών ανθέων, 
και νάν' στην γην αιώνια, 
προσκύνημα των νέων. 

Το άγιον τροπάριον του εθνομάρτυρα Γρηγόρη Αυξεντίου, 
η Θεά Ελευθερία, που αιώνες ήτο σκλάβα, 
δούλη, σιδηροδεμένη, εις τα χέρια των φυλάρχων, 
των σουλτάνων, των πασάδων και των πυργοδεσποτάδων, 

προδομένη, ματωμένη 
και βαριά ταπεινωμένη, 

μες στα υγρά υπόγεια ημερονύχτια κλεισμένη, 
κατάλυπη, ημίγυμνη και καταδικασμένη 

εις την εσχάτην των ποινών, 
από τους νόμους των χτηνών, 
'πό 'ναν κουρελλοχάρτη· 
έχει σπάσει τα δεσμά της, 
έκανε στάχτην τ' άλυσά της, 
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προχωρά, πετά, ανοίγει τα φτερά της κι αγκαλιάζει, 
και την Δύση και τον Νότο και παντού, όλην την γη. 

Και στο μέγα της το διάβα, 
απ' την Κύπρον στην Ιάβα, 
κύπτουν πύργοι, κύπτουν κάστρα, 
είδωλα γκρεμούν και σπάνε, 

φασισμοί γονυπετούν κι έναν πίσω από το άλλο, 
όπως το είπε κι ο Χριστός, ντροπαλά, ταπεινωμένα, 
κάθε άδοξα βασίλεια, κάθε σκήπτρα δολωμένα. 
Δεν υπάρχει ανθρωπινή δύναμις πάνω στην γην, 
να γυρίσει προς τα πίσω τον τροχόν της ιστορίας, 
ούτε πια να ανακόψει την ορμήν και την πορείαν 
των λαών προς την ειρήνην και για την ελευθερίαν. 

[12] 

Η ΑΓΡΙΑ ΣΦΑΓΗ ΤΩΝ 8 ΚΟΝΤΕΜΕΝΙΩΤΩΝ / Ποίημα υπό 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ / εκ Πύργου Τηλλυρίας / [Τύποις: 
«ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ», Λευκωσία]. 

Σέριν μου, πιάσ' την πέννα σου και το χαρτίν να γράψεις 
κι εσύ καρδιά μην ραγιστείς, την λύπην να βαστάξεις. 
Μάτια, να μην δακρύσετε και γλώσσα να φωνάξεις, 
άνδρες, γυναίκες και παιδιά κοντά μου να συνάξεις. 
Κι όσοι με τριγυρίσουσιν θέλω ν' ακροαστούσιν, 
να 'χουν καρδιάν βασταερήν, να μεν κλαμουριστούσιν. 
Έν' κάτι που μας αφορά, να το 'χουμεν εις πράξην, 
η γη που 'ναι ακίνητη και πάλιν θα ταράξει. 
Στο Κιόνελι θα σας ειπώ το ματζελειόν που γίνην, 
στον Κοντεμένον, μάλιστα, ενθύμιον θα μας μείνει. 
Δεν ήτουν ένας μόνος του, οκτώ που σκοτώθηκαν, 
από τους Τούρκους, μάλιστα, τον θάνατον που βρήκαν. 
Μέσα σ' αυτές τες ταραχές που ανεκατωθήκαν, 
οι Τούρκοι κι οι Χριστιανοί π' αλληλοκτυπηθήκαν. 
Εκάμνασι τα αίσχιστα όπου επαρπατούσαν, 
εκρούιασιν τες εκκλησιές και ελεηλατούσαν. 
Μέσα στες πόλεις προπαντός κάποιοι τους βοηθούσαν, 
εκλέφταν, εσκοτώννασιν και αποθήκες κρούσαν. 
Του Ιουνίου δώδεκα κακή ήτουν ημέρα, 
νέφος μαύρον εσκέπασεν όλην την ατμόσφαιρα. 
Που την Σιλλούραν έλαχεν το μήνυμαν να δώσουν, 
οι Τούρκοι τους χριστιανούς πως ήτουν να σκοτώσουν. 

Άμα ακούστην, το λοιπόν, το φοβερόν μαντάτον, 
ο Κοντεμένος έγινεν αμέσως άνω κάτω. 
Και δύο αυτοκίνητα αμέσως εγεμώσαν, 
εις την Σιλλούραν νά 'ρτουσιν αμέσως εγισιώσαν. 
Αμέσως όμως ο στρατός 'πό 'ξω σταμάτησέν τους 
και τότες πού πηγαίνουσιν ευθύς ερώτησέν τους. 
Ένας Εγγλέζος έμαθα μαζίν κι ένας δικός μας, 
ήτουν ο Κώστας ο Ασπρης, που 'θελεν το καλόν μας. 
Τότες εφτάσασιν πολλοί Εγγλέζοι επιτόπου, 
εις τον δικόν μας εννά πω και πράβο του ανθρώπου. 
Αφού τους ερευνήσασιν και τι θέλαν να πούσιν 
και τότες διάταξαν τους πίσω για να στραφούσιν. 
Και μάλιστα κοσιεπτά 'πό κείνους εκρατήσαν, 
αμέσως στον Γερόλακκον εκεί τους σταμάτησαν. 
Γιατί εκεί έχει σταθμόν για να τους ερωτήσουν, 
να δώσουν μιαν κατάθεσην και να τους ξαπολύσουν. 
Αλλ' όμως, το αντίθετον, στην Χώραν τους τραβούσιν, 
μάλιστα, εις το Κιόνελι πάσιν και σταματούσιν. 
Ήτουν η ώρα τέσσερις μετά το μεσομέρι, 
αθώοι και ανύποπτοι, χωρίς κανείς να ξέρει. 
Εγγλέζος αξιωματικός με Τούρκον αστυνόμον, 
οι δυο συνεδριάσασιν, κάμνουν δικόν τους νόμον. 
Αμέσως τότες είπαν τουςζ «κάτω να κατεβείτε 
»και τέσσερις εις την γραμμήν όλοι σας να σταθείτε». 
Και τότες τους σεφέρηες είπαν τους να τραβήσουν 
που την Κερύνειαν στο χωρκόν νά 'ρτουν να σταματήσουν. 
Και 'πό 'ξω που το Κιόνελι δυο σκάλες τους τραβούσιν, 
ούλον χωράφια, είπαν τους, εις το χωρκόν να μπούσιν. 
Τότες εφέραν ένστασην, τους Τούρκους έν' τα μέρη, 
μόνοι τους εν πηγαίννουσιν, καθένας να το ξέρει. 
«Εις την Σιλλούραν», είπαν τους, «νά 'ρτετε δεν φοβάσθε, 
»τώρα εις το αντίθετον κείνον δεν το θυμάσθε!» 
Και οι Εγγλέζοι στην στιγμήν πίσω τότες γυρίσαν 
και τους ανθρώπους μόνους τους μάλιστα τους αφήσαν. 
Αμέσως τότε μια φωτιά φάνην σ' ένα σιτάριν, 
μα κάποιος Τούρκος το 'κρουσεν, να δώσει το χαπάριν. 
Αμέσως δυο επίκουροι εις την στιγμήν φάνηκαν, 
με τες μοτόρες, μάλιστα, που ποταμόν ξεβήκαν. 
Εις την στιγμήν αρχίσασιν να τους πυροβολούσιν, 
μάλιστα, «ρε κιαούρηδες» αυτοί να τους λαλούσιν. 
Ύστερα οι επίκουροι το σύνθημαν εδώσαν, 
τότες οι Τούρκοι που παντού τους επερικυκλώσαν. 
Με τες ματσούκες και κούνιες το μακελειόν αρχίζουν, 
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για να τους εσκοτώσουσιν, έναν να μην αφήσουν. 
Οι καημένοι χριστιανοί άρχισαν να βουρούσιν, 
από τους Τούρκους, μάλιστα, ίσως προφυλακτούσιν. 
Και μόνον δυο επρόφτασαν και τον κλοιόν έσπασαν 
και το χαπάριν έδωσαν εις το χωρκόν που φτάσαν. 
Αμα άκουσαν, το λοιπόν, το φοβερόν μαντάτον, 
ο Κοντεμένος έγινεν αμέσως άνω κάτω. 
Εις την στιγμήν αρχίσασιν και παίζαν οι καμπάνες, 
φύρνουνταν και ποφύρνουνταν άνδρες, παιδιά και μάνες. 
Και στην Σκιλλούραν, μάλιστα, η είδησις εδόθη, 
που πολυάριθμον στρατόν όμως περικυκλώθη. 
Τον Κοντεμένον ο στρατός επερικύκλωσέν τον, 
να μείνουν έσσω σώκλειστοι και κκέρφιου έβαλέν τον. 
Και την Σκιλλούραν στην στιγμήν κκέρφιου την εβάλαν, 
άνδρες, γυναίκες και παιδιά φύρνουνταν που το κλάμαν. 
Αφού οι Τούρκοι έκαμαν εκείνον που ποθούσαν, 
ήπιαν αίμα που θέλασινν, μάλιστα, που διψούσαν. 
Και πως εγίνην πυρκαγιά τότες ειδοποίησαν, 
τον ίδιον αξιωματικόν πίσω τον εγυρίσαν 
και όσοι εγλιτώσασιν ευθύς τον τριγύρισαν. 
Τότες λαλούν του· «κύριε, πολλούς έν' που σκότωσαν, 
»από κορμιά τους χριστιανούς οι ποταμοί γεμώσαν». 
Ευθύς ετηλεφώνησεν αυτός στην Λευκωσίαν 
και πως έγινεν σκοτωμός είπεν την ιστορίαν. 
Έφθασαν αξιωματικοί Εγγλέζοι, Τούρκοι και δικοί μας, 
για να γινεί τέτοιον κακόν, να πουν την αφορμήν τους. 
Είπαν να ερευνήσουσιν, όλους να τους σωρέψουν, 
τους πληγωμένους και νεκρούς στην Χώραν να τους πέψουν. 
Ηύρασιν μόνον τους επτά που 'ταν οι πληγωμένοι, 
μάλιστα, μεσοζώντανοι, στο αίμαν βουττημένοι. 
Αφού 'ταν μεσοζώντανοι σ' έτσι κακόν σημείον, 
στην Χώραν τους εφέρασιν εις το νοσοκομείον. 
Με την σειράν εννά σας πω και τα ονόματα τους, 
όπου αφήσαν ορφανά πίσω τους τα παιδιά τους. 
Είναι οι δύο αδελφοί Πέτρος και Χριστοδούλου, 
που επερνούσαν όμορφα μαζί του κόσμου ούλου. 
Ο Ευριπίδης κι ο Κωστής, πέμπτος ο Σωτηρίου, 
ο Χαραλάμπου, μάλιστα, κτίστης ο Γεωργίου. 
Όλην την νύκτα κκέρφιου, πρωίν τους απολύσαν, 
ότι πως επεθάνασιν ευθύς ειδοποίησαν. 
Ο Κοντεμένος γενικώς έφτασεν εις την Χώραν 
και ποια ψυχή και ποια καρδιά εννά βαστάξει τώρα! 
Αφού κοίταξαν τους νεκρούς, πεισκάσαν τον Παρβέρη, 
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τότες ο Σταύρος ερωτά, κανένας δεν ι-ξέρει! 
Εστράφην τότες στρατός για να παρατηρήσει, 
το μέρος τζείντο ίδιον διά να ερευνήσει. 
Παλλουκωμένον ηύραν τον, τον πικρογεννημένον, 
μες στην σακκούλλαν, τον φτωχόν, στην θημωνιάν χωσμένον. 
Τους πεθαμμένους, φίλοι μου, τώρα θα ιστορήσω 
και ύστερα για τον Γιαννήν να σας το εξηγήσω. 
Αφού, λοιπόν, εκάμαν τους όλους την νεκροψία, 
εδώσασιν διαταγήν να τους γινεί κηδεία. 
Τα φέρετρα εφαίνουνταν με άνθη στολισμένα 
και με την γαλανόλευκον που κάτω σκεπασμένα. 
Με στέφανον του Διγενή, που δάφνην καμωμένον, 
και με την λέξην ΕΟΚΑ και Διγενής στην μέσην του γραμμένον. 
Στον Άγιον Δομέτιον εκεί τους σταμάτησαν, 
τα σωματεία, το χωριόν στέφανα τους δωρίσαν. 
Π' άλλα χωρκά που ρέσσασιν κτυπούσαν οι καμπάνες, 
λυπητερά εκλαίασιν άνδρες, παιδιά και μάνες. 
Στον Κοντεμένον παίρνουν τους ίσια στην εκκλησίαν 
και κάμαν τους νεκρώσιμον σωστήν ακολουθίαν. 
Εκεί από ούλλα τα χωρκά, μάλιστα, σωρεύτηκαν, 
μ' επικεφαλής τα λάβαρα όλοι παρευρέθηκαν. 
Ανδρες, γυναίκες και παιδιά φύρνουνταν που το κλάμα 
και που την άλλην έπαιζεν λυπητερά καμπάνα. 
Πάσιν στο κοιμητήριον, τους τάφους τους εσγάψαν, 
σημαίες και με λάβαρα τους ήρωες εθάψαν. 
Μανάδες και γυναίκες τους λυπητερά θρηνούσαν, 
με ποταμούς και δάκρυα κλαμουροτραγουδούσαν. 
«Γιώρκο μου και Χριστόδουλε, φεγγάρια ποσσυσμένα, 
»και κρίμα στα κορμάκια σας τα μαργαριταρένια. 
»Το αίμα σας εννά γινεί κουφή κοντά τζείνα τα μέρη 
»και θα φωνάζει, μάλιστα, πρωίν και μεσομέρι. 
«Ξυπνάτε που τους τάφους σας, πάνω για να μας δείτε, 
»τα μαύρα που φορέσαμεν και να μας λυπηθείτε. 
»Ωσάν τον εθνομάρτυρα τζείντον Κυπριανόν μας, 
»οι Τούρκοι τον εκρέμμασαν στον τόπον τον δικόν μας. 
»Ήτουν της τύχης σας γραφτόν ελευθερίαν μην δείτε 
»και που τους Τούρκους άδικα και σεις να σκοτωθείτε». 
Δοξάζω τον τον Πλάστην μου, γιατί να τους βαστάξει 
κι εν άστραψε μιαν αστραπή που πάνω να τους κάψει! 
Μα τους θαμμένους φήννουμεν, για τον Γιαννήν να πούμεν, 
θέλει καρδιά βασταερή, να μην κλαμουριστούμεν. 
Νοσοκομείον φέρνουν τον έτσι κατακομμένον 
και νεκροψίαν κάμνουν τον, τον τρισμακαρισμένον. 
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Μάλιστα, όπως τους επτά, την τάξην του εκάμαν, 
άνδρες, γυναίκες και παιδιά φύρνουνταν που το κλάμαν. 
Μάνα, πατέρας κι αδελφοί κλαμουροτραγουδούσαν 
και του λεβέντη του Γιάννη τραγούδια του λαλούσαν. 
«Γιάννη μου, κρίμαν πάνω σου και φούλιν ανθισμένον, 
»δίχα σου έν' αδύνατον ούτε στιγμήν δεν μένω. 
»Γιόκκα μου τι τους έκαμες τους άχαρους αγάδες, 
»αδίκως σε σκοτώσασιν με δίχως αφορμάδες. 
»Χωρίς κανέναν φταίσιμον, γιε μου, που σε σκότωσαν, 
»μάναν, πατέραν κι αδελφούς βάσανα μας φόρτωσαν. 
»Σήκου, Γιαννή μου, ολόχρυσε και φέρ' το λογικόν σου, 
»να δεις τον κόσμον που θρηνεί στον τάφον τον δικόν σου». 
Επήαν εθνομάρτυρες για την ελευθερίαν, 
ας έχουν γαίαν ελαφράν και μνήμην αιωνίαν. 
Του Κοντεμένου ήρωες θα μείνουν ξακουσμένοι, 
για την πατρίδαν έππεσαν, με δόξαν τιμημένοι. 
Καμπόσους Τούρκους έπιασαν, μα τους εξαπολύσαν, 
μάλιστα, μόνον δεκατρείς 'πό κείνους εκρατήσαν. 
Βάλλουν τους δικαστήριον, όλους τους ερώτησαν, 
στο άλλον δικαστήριον την δίκην τους αφήσαν. 
Να φέρουσιν τους μάρτυρες, διά να μαρτυρήσουν 
και αν τους εύρουν ένοχους και να τους τιμωρήσουν. 
Στο άλλον δικαστήριον πολλοί εμαρτυρήσαν, 
αλλ' όμως δεν ακούστησαν κι ελεύθερους τους φήσαν. 
Ήτουν Εγγλέζος δικαστής και Τούρκος δικηγόρος, 
είπαν τουςζ «αθωώννεσθε και δεν σας πιάννει ο νόμος». 
Οι μάρτυρες δεν έν' σωστά όπου εμαρτυρήσαν 
κι ούτε ημέραν φυλακήν, όλους τους ξαπολύσαν. 
Όλοι σας καταλάβετε τι πρέπει να μιλήσω, 
το ποίημαν έως εδώ πλέον εννά το κλείσω. 
Ξυπνάτε που τους τάφους σας, αδικοσκοτωμένοι, 
να δείτε και την Κύπρον μας την ελευθερωμένην. 
Του Κοντεμένου ήρωες, το αίμα σας φωνάζει 
και ένα πένθος γενικώς την Κύπρον μας σκεπάζει. 
Με δάκρυα στους οφθαλμούς κλείω την ιστορίαν, 
ας έχουν γαίαν ελαφράν και μνήμην αιωνίαν. 

Αιωνία των η μνήμη. 

[13] 
ΟΙ ΟΚΤΩ ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΕΣ / ΤΟΥ ΚΟΝΤΕΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΕΣΦΑΓΙ-
ΑΣΘΗΣΑΝ ΠΑΡΑ ΤΟ ΚΙΟΝΕΛΙ / ΣΤΙΣ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 1958 / ΠΟΙΗΜΑ 
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ΣΥΝΤΑΧΘΕΝ / ΥΠΟ / ΙΩΣΗΦ Α. ΜΙΧΑΗΛ / (ΕΞ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ, 
ΣΚΥΛΛΟΥΡΑΣ) ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ. 

Ξυπνάτε, εθνομάρτυρες! το σώμα σας που θάφτη, 
νέφος για την ελευθέρια εγίνηκεν και στράφτει. 
Ο Διγενής τελείωσεν το έργον που εβάρτην, 
όπου κι αν επολέμησεν, ουδέποτε προσβάλτην. 
Έν' αρχηγός πολεμιστής που τον τζαιρόν που πλάστην, 
τα έργα του που έκαμεν στον κόσμον εδοξάστην, 
καμμιάν φοράν αιχμάλωτος στην μάχην δεν επιάστην, 
την Κύπρον μας που την σκλαβιάν έκαμεν κι εποσπάστην. 
Που τα δικά σας κόκκαλα πιάννουν και κάμνουν χάρτην, 
μελάνιν που το γαίμαν σας κι έγγραφον υπογράφτην, 
να φύγει πια τούτ' η σκλαβιά κι ελευθερία νά 'ρτει. 
Τα κόκκαλα ως πόν' γερά θα δκιούσιν μαρτυρίαν 

νεκροφωνάζουν μες στην γην 
πως εδεχτήκαν την σφαγήν 
για την ελευθερίαν. 

Σήμερον μαύρα σύννεφα την Κύπρον μας σκεπάζουν, 
ούλλα τα Κυπριόπαιδα κλαίουν κι αναστενάζουν. 
Σαν παρπατούσιν πλάσματα για ζήσην σχεδιάζουν, 
χώνουνται μες στα γαίματα, όπως τ' αρνιά που σφάζουν. 
Παίζουν τους όπως τους λαούς τζαι άλλους μασαιρώνουν, 
οι δράστες είναι άγνωστοι που δεν τους φανερώνουν. 
Είναι γιατί εχάσαμεν το σέβος, την αγάπη, 
γι' αυτό κατακοβκούμαστιν σαν κρέας του κασάπη. 
Ο Σατανάς έν' που 'κάτσεν μες σ' ένα σταυροδρόμιν, 
κόβκει πιλιέτα του κακού τζαι προσπαθεί ακόμη. 
Έναν 'πό τζει, άλλον 'πό δα ευρίσκουν σκοτωμένον, 
μετά πέφτει μιάλος καμός μέσα στον Κοντεμένον. 
Οι νέοι έν' κοσιεννιά που τους εκαταφέραν, 
άοπλους εις τον πόλεμον πήραν τους τζι εν εξέραν. 
Νέοι σαν το κρυόν νερόν, ούλοι σαν τα δερφίνια, 

οι διαλεμένοι του χωρκού, 
με δύναμην του λιονταρκού, 
στο βούρος τους σαχίνια. 

Από της Κύπρους τα χωρκά είναι ο Κοντεμένος, 
που βκάλλει νόστιμα παιδκιά, έν' πρώτος, ξακουσμένος. 
Λεβέντες δυνάμενοι που πρώτα ήταν τζείνοι, 
φιλόξενοι στους ξενικούς, γεμάτοι καλοσύνη. 
Όποτε πάει ξενικός μέσα στον Κοντεμένον, 
αδύνατον να φήκουσι το πλάσμαν πεινασμένον. 
Ξένοι διασκεδάζουσιν ώστι να ξημερώσει, 
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κανέναν δεν αφήνουσιν ξένον για να πληρώσει. 
Λοιπόν, μες 'ς τούτον το χωρκόν ο ξένος ό,τι φάει 
το χρήμαν τους για πληρωμήν με πιάνει, ούτε πάει. 
Αποδειγμένα πράγματα, δεν έν' ψευτοκουβέντες, 
του Κοντεμένου τα παιδκιά έν' άσιλα λεβέντες. 
Απάτη που εφέρασιν αδίκως των πλασμάτων 
τζαι παίζαν τους σαν τους λαούς που τους ερίβκαν κάτω. 
Παίζαν τους με περίστροφα έξω μες στα χωράφια 
και ταπισόν με τες κούνιες έκαμναν τους κομμάτια. 
Αγνωστοι με τα ρόπαλα τζαι με πολεμοφόδκια, 
άλλους εκόβκαν την κκελέν, άλλους τα σέρκα, πόδκια. 
Σαν να χτυπούσαν με κουνιά πα' στον κορμόν του πεύκου, 
σκοτώνουνται, πληγώνουνται, άλλοι βουρούν τζαι φεύκουν. 
Όπου χώμα ελληνικόν, π' ανατολήν ως δύσην, 
δεν έμεινεν πάνω στη γην πλάσμαν να μεν δακρύσει. 
Γιατί εκασαπέψαν τους δίχως να φταίουν τζείνοι, 
πρώτα κροστείτε να σας πω η μάχη πώς εγίνη. 
Σκιλλούρα είναι σύνορα τζαι με τον Κοντεμένον, 
μα της Σκιλλούρας το χωρκόν ποταμομοιρασμένον. 
Χριστιανοί που μιαν μερκάν, οι Τούρτζοι που την άλλην, 
χωρίζει τους ο ποταμός, μα έν' σμιχτόν το μάλιν. 
Εκτός από τον ποταμόν, χωρίζει τζαι ο δρόμος 
τον Αγιον Παντελεήμονα ι-ξέρει τον ο κόσμος. 
Την τελευταίαν εβτομάν συζήτησην που ήρταν, 
εκείνοι αγρυπνήσασιν στο πόιν όλη νύχτα. 
Φοούνται οι Ορθόδοξοι τζαι εν παν να κοιμηθούσιν, 
αν έρτουν Τούρτζοι άξυππα να τους επιτεθούσιν. 
Φτάνουν που τα περίχωρα για να τους βοηθήσουν, 
τους Τούρκους περιμένουν τους εάν τους ακτυπήσουν. 
Αμα τζαι πήραν την ψιλήν τζαι τα Τουρτζιά αμέσως, 
σαν οπλισμένοι βρέθουνται τζαι ποταμός στο μέσος. 
Τζείνοι 'πό τζει, τούτοι 'πό δα, στη μέσην το ποτάμιν, 
ένας τον άλλον καρτερά επίθεσην να κάμει. 
Έτσι έμειναν άγρυπνοι ώστι να ξημερώσει, 
μετά βκαίνει η επιτροπή διά να τους μερώσει. 
Μέρωσαν τζαι στο τόπον τους είπαν να μείνουν όμως, 
να μεν ι-σμίουν 'νού 'ς τ' άλλου, να τους χωρίζει ο δρόμος. 
Μήπως τζαι πουν στους καφενές τίποτες τα κοπέλια, 
καλύτερα νάν' χωριστοί, πριν σκοτωθούσιν τέλεια. 
Εμπιστοσύνη δεν ι-δκιουν δρέμιν 'πό τζείντην νύχταν, 
οι Τούρτζοι αν τους πετεθούν, το σύνθημάν τους ήταν: 
όταν θα παίζει συνεχώς πουρού τ' αυτοκινήτου, 
τζείνοι που έννα κούσουσι νάν' ζυν του μεσανύχτου, 

έν' σύνθημαν για τα Τουρτζιά παν να τους ι-σκοτώσουν 
τζαι πρέπει να βουρήσουσιν, βοήθειαν να δώσουν. 
Δώδεκα έκτου ακριβώς, Πέφτη, στες τρεις η ώρα, 
έλαχεν αυτοκίνητον πο' 'ρκετουν που την Χώραν. 
Όταν ι-μπαίνει στο χωρκόν μέσα εις την Σκιλλούραν, 
έκαμεν κόντακ η πουρού, ο κόσμος πιον εβούραν. 
Οι Τούρτζοι άμα τζι είδαν τους 'πό δώττε να βουρούσιν, 
έν' έτοιμοι τζαι επίθεσην πάνω τους καρτερούσιν. 
Γυναίκες άκραν του χωρκού, με δίχως να ρωτήσουν, 
είντα πο' πάθαν τζαι βουρούν, να παν να πελλετήσουν. 
Μέσα στο αυτοκίνητον δύο γυναίκες μπαίνουν, 
στον Κοντεμένον παρευθύς βιαστικές πηγαίνουν. 
Ειδοποιούν τους χωρκανούς, κάμνουν τους ιστορίες, 
πως στην Σκιλλούραν έχουσιν μεγάλες φασαρίες· 
οι Τούρτζοι τους Χριστιανούς πρόκειται να χτυπήσουν, 
αν έχουν ευχαρίστησην, να παν να βοηθήσουν. 
Μπαίνουν μες στ' αυτοκίνητα εκείνοι που βρέθηκαν, 
εις την Σκιλλούραν πριν να μπουν σύμφωνοι εσταθήκαν. 
Να πάσιν δύο εμπροστά, για να παρατηρήσουν, 
αν είχεν τζι είναι ψέματα, πίσω για να γυρίσουν. 
Πάσιν εμπρός, παρατηρούν, ήβρασιν ησυχίαν, 
μα κατά τύχης έφτασεν στρατός τζι αστυνομία. 
Την ώραν πο' στραφήκασιν να παν στον Κοντεμένον, 
ένας λοχίας είπεν τουςζ «έν' απαγορευμένον. 
»Στου Γερολάκκου το σταθμόν πρέπει για να στραφείτε, 
»να δώσετε κατάθεσην τι θέλετε να πείτε». 
Ένας Εγγλέζος τζι ο Κωστής, καθένας έν' λοχίας, 
πίσω εις τον Γερόλακκον στρέφουν τους κατευθείας. 
Στρατόν με τα αυτοκίνητα είσεν τζαι παίρνουν θέσην, 
μπαίνουν εμπρός και ταπισόν εκείνοι μες στη μέσην. 
Φτάνουν εις τον Γερόλακκον, πίσω που εστραφήκαν, 
πάνω εις τ' αυτοκίνητα για λίγον τους αφήκαν. 
Λαμνίζουν τους που τζειαχαμαί από την ώραν τζείνην, 
όπου τους οδηγήσασιν εις την σφαγήν πο' γίνη. 
Λαμνίζει τους τζαι παίρνει τους με τ' αυτοκίνητα τους, 
τεθωρακισμένα του στρατού είσεν τζαι παν μιτά τους. 
Όταν επλησιάσασιν κοντά στην Λευκωσίαν, 
πόξω επογυρίσαν τους τζαι ποια έν' η αιτία; 
Μέσα στην Χώραν, είπαν τους, πως έχει φασαρίαν, 
εις την Τζερύνειαν για να παν, πόν' άλλη επαρχία. 
Τζείνοι μες στα αυτοκίνητα πάσιν τζαι τραγουδούσιν, 
πού το 'ξεραν πως πόλεμον τζαι θάνατον θα δούσιν! 
Στο Δκιόνελι μες στο χωρκόν πρόσεξαν τζείντην ώραν, 
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δκυο νοματοί έφτασαν τους πάνω σε μιαν μοτόραν. 
Τα ρούχα τους πολιτικά, φαίνουνταν σαν πολίτες, 
τούρτζικα ελαλούσαν τζείνοι τους Δκιονελίτες. 
Σαν να τους εβίαζασιν πάνω να σηκωστούσιν, 
όσο το γληγορότερον για να ετοιμαστούσιν. 
Ερέξαν τους στο Δκιόνελι, που έναν τουρκοχώριν, 
εκεί εκατεβάσαν τους ούλλους τζαι με το ζόριν. 
Αμα τους κατεβάζουσιν που τ' αυτοκίνητον τους, 
είπαν τούς το παρπατητοί να παν εις το χωρκόν τους. 
Τι σκέψη έπεσεν τωρά πα' στους Κοντεμενιώτες, 
έφτασεν τζι αυτοκίνητον Εγγλέζοι στρατιώτες. 
Δικά τους αυτοκίνητα τζείνα που τους εφέραν 
που την Τζερύνειαν στρέφουνταν εκείνην την ημέραν. 
Μέσα στον δρόμον στήνουν τους τζαι πάσχουν με το ζόριν, 
να τους ι-στείλουν στο χωρκόν, να πάσιν πεζοπόροι. 
Έναν κοπέλλιν είπεν τους· «να πάμεν δεν μπορούμεν, 
»γιατί έν' μακριά πολλά, πόσον έννα βουρούμεν! 
»Εδώ που μας αφήσετε θα μας περικυκλώσουν 
»οι Τούρτζοι που έν' δαχαμαί τζαι θα μας ι-σκοτώσουν». 
Που μέσα η καρτούλα μας έτρεμεν, εφουρφούραν, 
εκείνος εναντίον μας λόγια έν' που μουρμούραν. 
Τα λόγια που μας έλεγεν, πάει μιτά μας σκούρα, 
«πήγατε να σκοτώσετε τους Τούρκους στην Σκιλλούραν. 
»Εδώ που σας εφέραμεν τωρά γιατί φοβάστε; 

»εμπρός! να πάτε βουρητοί, 
»εις το χωρκόν παρπατητοί, 
»μην αδροπολοάστε». 

Τότες ετρέξαμεν τζι εμείς με φόβον τζαι με κόπον, 
μάλιστα εβουρήσαμεν, πάμεν ολίγον τόπον. 
Οι στρατιώται στρέφουνται, μόνους μας μας αφήκαν, 
βλέπουμεν που το Κιόνελι πάρα πολλοί ξεβήκαν. 
Η νύχτα επλησίασεν, περνούσασιν οι ώρες, 
έξω από το Κιόνελι είδαμε δκυο μοτόρες. 
Έρχουνταν κατά πάνω μας που στράταν χωματένην, 
όταν μας εκοντέψασιν, ο ένας κατεβαίνει. 
Αρκέψαν με περίστροφα, μας επυροβολούσαν, 
άλλοι με τα ποδήλατα πάνω μας εβουρούσαν. 
Είσεν καμιάν εξηνταρκάν εμπρός μας παλλικάρκα, 
πίσω μας καμιά δκιακοσιά ζύμωσαν τα κλιμάρκα. 
Μας επερικυκλώσασιν τζει μέσα στα σιτάρκα, 
κρατούσασιν περίστροφα, κούνιες με τα ξινάρκα. 
Μας επυροβολούσασιν ούλλοι αδιακόπως, 
η μάχη τζει που γίνετουν κοτσίνιζεν ο τόπος. 

Γιατί τζείνους που παίζασιν που πέφταν τζι εν εφεύκαν, 
έρκουνταν πίσω με κούνιες και τους εκασαπεύκαν. 
Κτυπούσαν τους με τις κούνιες και με μεγάλες ππάλες, 
άλλους εκόβκαν την κκελέν και άλλους τες κουτάλες. 
Σαν το κριάς στο κασαπειόν έκαμναν τους κομμάτια, 
πίνουν γαίμαν ελληνικόν τους Τούρκους τα χωράφκια. 
Το γαίμαν που σονώνετουν οι τόποι επλυμάναν, 
διούν ψυχήν, δίχως να δουν τέκνα, γυναίκαν, μάναν. 
Έναν Γιαννήν που παίξασιν, προτού να τον ποβκάλουν, 
«βοήθησε με, ρε Χαμπή», εφώναξεν του άλλου. 
Εβούρησεν πα' στον Γιαννήν πως έννα τον ποσπάσει, 
δεν ήτουν ένας ούτε δκυο χαμαί να τους ι-σπάσει. 
Έν' ο Χαμπής ο Κουλλουράς που 'καμεν μιάλη πάλην, 
τους δράστες έδκιαν τους χαμαί, έσπαζαν οι κοκκάλοι. 
Έσυρνεν τους όπως τ' αρνιά, εγύρναν κουτρουμπέλλες, 
μα συναχτήκασιν πολλοί, δώσαν τους στες μασέλλες. 
Χτύπησαν του με τες κούνιες, εκόψαν την ορμήν του, 
σαν το κριάς του κασαπειού εκάμαν το κορμίν του. 
Πρώτα που παίζουν τον Γιαννή τρυπά η κεφαλή του, 
τα μάτια του ελείπασιν έτσι όμορφα που ήτουν. 
Πρώτος που θανατώθηκεν με περιστρόφου σφαίραν, 
ήβραν τον μες την θεμωνιάν την επομένην μέραν. 
Ένας Κωστάκης Ν. Μουρρής έν' το επίθετόν του, 
την κεφαλήν του κόψασιν τζι ηύρεν τον θάνατον του. 
Εκόψαν το ζινίσιν του από την πισινήν του, 
ο λάρυγγας του έμεινε τζι έχασεν την ζωήν του. 
Η κεφαλή του κρεμμαστή, το γαίμαν του επύταν, 
η γλώσσα του συντύχανεν, νάκκον νερόν εζήταν. 
Ένας Ανδρέας του Σαββή, το σέριν του κομμένον, 
εκείνος άπλωσεν χαμαί, παίζει τον πεθαμένον. 
Είχε ρολόιν δκιαλεχτόν στο σέριν όπως πρέπει 
τζαι είκοσι λίρες στο πουντζίν εκράτεν εις την τζέπην. 
Ένας χτυπά του μια κλοτσιάν που κάτω στο πλευρόν του 
εκείνος κρύφει τζι εν λαχτά που τον πολλύν τον φον του 
Πιάνει του το ρολόιν του τζι ούλλα τα χρήματα του, 
ο Τούρκος τα εκράτησεν τζι επήρεν τα μιτά του. 
Μετά το ελικόπτερον που 'ρτεν που πανωθκιόν του, 
τζείνος πάνω εψήλωσεν τες κλάππες των ποδκιών του. 
Τότες το ελικόπτερον κατέβην τζι έπιασέν τον, 
νοσοκομείον παίρνει τον τζι έτσι εγλίτωσέν τον. 
Μα τζι ο Ηλίας του Πετρή μες στην ημέραν τζείνην 
μες στο κλαδίν του σκοτωμού σαν αστραπή εγίνην. 
Ένας με το περίστροφον που 'τουν πα' στην μοτόραν 
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κάποιον έν' που σημάδκιαζεν να παίξει τζείντην ώραν. 
Ηλίας το παπούτσιν του βκάλλει το που το πόιν, 
του δράστη έν' που το 'συρεν, πα' στην κκελέν την τρώει. 
Που την μοτόραν έππεσεν με το περίστροφόν του, 
Ηλίας έν' που γλίτωσεν τζαι με τον σύντροφόν του. 
Πάλ' ένας άλλος, φίλοι μου, λαλούν τον Χαραλάμπον, 
ένας κάποιος τον έβαλεν του βούρου μες τον κάμπον. 
Μες τα κλιμάρκα ο Χαμπής σαν τον λαόν εβούραν, 
κοπήκασιν τα πόδκια του από την ποστασούραν. 
Μια μερικιά στο ποταμόν που βρίσκει κατά τύχην 
έκρυψε όπως τον λαόν, πέρκιμον τα πετύχει. 
Δύο με τα ποδήλατα ρέσσουν που πανωθκιόν του, 
μα αν το εθωρούσασιν, θα κάμναν το θαφκειόν του. 
Ένας που τον λαλούν Θωμά, τον τζύρην του Ανδρέαν, 
μες στην μάχην που γένετουν που σφάζουνταν τζαι κλαίαν, 
σαν το σαχίνιν πόν' πουλλίν, περνά που μες στη μέσην, 
κτύπησαν τον με ρόπαλον, μα εν έφτασεν να ππέσει. 
Πλήγωσαν τον στην κεφαλήν την ώρα που εβούραν, 
μέχρι εις τον Γερόλακκον το γαίμαν εκαννούραν. 
Του Γερολάκκου το χωρκόν δκυο σκάλες του φανίστην, 
από τους δράστες πρόκαμεν όμως τζαι ξηφανίστην. 
Ένας που την αναρκωμιάν που γένετουν η μάχη 
εγέλασέν τους, έφυγεν, προτού κακόν να πάθει. 
Παραμερκάζει τζι έκρυψε πα' σ' ένα βουναρούιν, 
δίπλα την μάχην έβλεπε τζαι τες φωνές ακούει. 
Ομπρός με τα περίστροφα επαίζαν τους καπάλιν 
τζαι ταπισόν εφτάννασιν με τους κούνιες οι άλλοι. 
Κτυπούσαν τους με τες κούνιες, κομμάδκια τους έκαμναν, 
ό,τι έβρισκαν πάνω τους ούλλα τους τα έπιαναν. 
Σίδερα τους εμπήασιν, τρυπούσαν το φλαντζίν τους, 
έπιαναν τα ρολόγια τους μαζί με το πουντζίν τους. 
Φώναζαν, μα βοήθειαν ποιος ήτουν να τους δώσει, 
καθένας το τομάριν του έπασκεν να γλιτώσει! 
Έναν αδέρφιν τ' αδερφού βοήθειαν λαλεί του, 
με σφαίραν επληγώθηκεν τζείνου η κεφαλή του. 
Κλαμένη μεσοζώντανη ξέβαινεν η φωνή του, 
για να γλιτώσει έφυγεν, όσον αρφός τζι αν ήτουν! 
Σαν τα πουλιά που παίζουσιν, έτσι εσκορπιστήκαν, 
πολλοί μες σ' ένα άθερον σιτάριν εχωστήκαν. 
Η μέρα πλέον έγυρεν, η νύχτα πλησιάζει, 
τζείνοι πόν' μες στο μακελειόν το φως τους σκοτεινιάζει. 
Δκιούσιν φωτιά του σιταρκού να φέξει, να φανούσιν, 
αν έσει μέσα πόν' κρυφτοί, κάρβουνον να γενούσιν. 

Αμα τζι είδεν τον στρατόν, δίχως να περιμένει, 
φτάνει με αυτοκίνητα στην πυρκαϊάν π' αφταίνει. 
Μάλιστα τ' αυτοκίνητα θωρακισμένα ήταν, 
όποιος έκοψεν ζωντανός βοήθειαν εζήταν. 
Μέσα εις τ' αυτοκίνητα βουρούσιν τζαι τρυπώνουν 
βοήθησέν τους τζι ο στρατός, τον κίνδυνον γλιτώνουν. 
Οι δράστες τα περίστροφα αρκέψαν να τα χώνουν, 
οι στρατιώτες πορευθείς πολλούς περικυκλώνουν. 
Όσοι έμειναν ζωντανοί τους δράστες εγνωρίζαν, 
τζείνους με τα περίστροφα που τους ετουφεκκίζαν. 
Τους πληγωμένους παίρνουν τους εις το νοσοκομείον, 
εκείνους που πεθάνασιν εις το νεκροτομείον. 
Πέντε έν' που πεθάνασιν, οχτώ επληγωθήκαν, 
δέκα εις τ' αυτοκίνητα που τρέξαν τζαι σώθηκαν. 
Τζαι δύο οι σοφέρηδες πίσω που τους επέψαν, 
δεκάξι μείνασιν γεροί, δεν τους εκασαπέψαν. 
Τζείνοι που σπάσαν το κλειδίν τζι εφύγαν που την μάχην 
γράφω τους τα ονόματα, καθένας να τα μάθει. 
Ένας Ιωάννης του Λαού τζι Ηλίας Πέτρου, λέγουν, 
άλλος Ιωάννης του Σταυρή τζι ο Ττοφαρής τ' Ανδρέου. 
Πάσιν που τον Γερόλακκον το έθνος πόν' δικόν τους, 
ήβρασιν αυτοκίνητον τζι επήαν στο χωρκόν τους. 
Ένας που τούτους πο' 'φευκεν Γερόλακκον να πάει, 
οι δράστες που τον είδασιν βάλλουν τον στο σημάδιν. 
Τον επυροβολούσασιν αμέσως ταπισόν του, 
μια σφαίρα έν' που πέρασεν που το πουκάμισόν του. 
Εσημαδκιάσαν τον καλά, μα δεν τον επέτυχαν, 
που πάνω του εν εβκάλασιν ούτε σχεδόν μιαν τρίχαν. 
Όταν το μαυροχάπαρον στον Κοντεμένον πάει, 
πως το χωρκόν το ήμισον στο Κιόνελι εσφάην, 
πάνω από τριών χρονών καρδούλα τους εκάην, 
βκάλλουσι φλόγες της φωτιάς που μες στο χολικάιν. 
Κάμνουσιν μαύρα δάκρυα, οι τόποι επλημάναν, 
κλαί' η αρφή τον αδερφόν και το παιδίν η μάνα. 
Γυναίκες τους ανδράδες τους έκλαψαν που πέθαναν, 
λυπητερά λυπητερά εκτύπαν η καμπάνα. 
Τζείν' η καμπάνα που 'παιζεν ελάλεν λυπημένη-
«βρε χωρκανοί, οι νέοι μας πόν' ούλλοι δκιαλεμένοι, 
»πόψε στα τουρκοχώραφα βρέθουνται σκοτωμένοι, 
»άλλοι νεκροί στις θημωνιές τζαι άλλοι πληγωμένοι». 
Ούλλοι, μεγάλοι τζαι μικροί, μες το χωρκόν κλαμένοι, 
ως έναν μίλιν αγγλικόν το κλάμαν τους ξεβαίνει. 
Καθένας έν' περίεργος, κλαίει τζαι περιμένει, 
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άραγε είναι ζωντανοί οξάν έν' πεθαμένοι! 
Πιάνουσιν αυτοκίνητα, φτάνουσιν εις την Χώραν 

για να παρατηρήσουσιν, 
να δουν τζαι να ρωτήσουσιν 
που την ιδίαν ώραν. 

Τι ανυπόφερτος καμός έππεσεν των πλασμάτων, 
νοσοκομείον βρέθηκεν που λλόου τους γεμάτον. 
Τζαι πληγωμένοι τζαι νεκροί ήταν τέλεια κομμάτια, 
εκόβκαν τους τες μούττες τους, εβκάλλαν τους τα μάτια. 
Τρυπούσαν τες σάουνες τους, εκόβκασιν τα φτια τους, 
που δεν τους εγνωρίζασιν γυναίκες τζαι παιδκιά τους. 
Γιάννης Παρπέρης του Σταυρή με κοπελλούδκια δύο, 
τούτοι εβρέθουνταν νεκροί μες στο νεκροτομείον. 
Του Κυριάκου ένας γιος, λέγουν τον Ευριπίδη, 
άφηκεν την γυναίκαν του όπως το γιασεμίδι. 
Τζι ένα μωρούδιν ορφανόν εις τα δικά τους σέρκα, 
τζείνον εκατακόψασιν οι δράστες με μασαίρκα. 
Πέτρος Σταυρή, ελεύτερος, τι λύπη των πλασμάτων, 
πέθανεν τζι ο Χριστόδουλος, αρφός του, το Σαββάτον. 
Γιώργος Σταυρή, ελεύτερος, κόψαν του τες παγίδες, 
γιατί που χάψασιν παιδκιά έν' τέσσερις Σταυρήδες. 
Νεκροτομείον βρέθουνται που 'τουν τα λείψανα τους, 
την νύχταν τ' αυτοκίνητα φτάνουν τα χωρκανά τους. 
Τους πληγωμένους είδαν τους, μα οι νεκροί που λείπαν 
είντα καρδιά τους συγγενείς, όταν τους πρωτοείπαν! 
Θλίψες, καμούς τζαι κλάματα έχουν τζαι περιμένουν, 
ζητούν να δούσιν τους νεκρούς, φωνάζουν τζι επιμένουν. 
Προπάντων οι γυναίκες τους, πο' 'χουν καρδιάν καμένην, 
«ανοίξετε», φωνάζασιν, η κάθε μια κλαμένη, 
«να δούμεν τους ανδράες μας, αν είναι πεθαμμένοι, 
»είπαν μου πως η κεφαλή τ' αντρός μου έν' κομμένη. 
»Είπαν μου πως εβκάλασιν τα μμάδκια του αντρός μου, 
»ανοίξετέ μου δκυο λεπτά για να τον δω εμπρός μου. 
»Ω Παναγία Δέσποινα, βασίλισσα του κόσμου, 
»δεν θέλω γιώνη να μου πουν ο κόσμος έν' δικός μου. 
»Τον άνδρα μου να δω καλά, τα μμάδκια μου, το φως μου, 
»τον στύλλον της καρδούλλας μου, αχ τζι έν' ο σύντροφος μου». 
Οι νοσοκόμες προσπαθούν να τους παρηγορήσουν, 
τσάι τζαι γάλαν του κουτιού κάμνουν να τες ποτίσουν. 
Ελεγαν τους τα κλάματα για να τα παρατήσουν, 
εκλαίγασιν τζι οι ίδιες, δίχως να σιωπήσουν. 
Ξημέρωσεν Παρασκευή, ο ήλιος εγεννήθην, 
ζητούν να δουν τα λείψανα με μασαιρκές στα στήθη. 

Πρώτα έφτασαν οι γιατροί, κάμνουν τους νεκροψίαν, 
οι ίδιοι εκλάψασιν πα' 'ς τούντην ιστορίαν. 
Εδωσαν τους δικαίωμαν να τους γινεί κηδεία, 
ποιοι να τους παραλάβουσιν οι συγγενείς που πήαν. 
Ανοιξαν να τους πιάσουσιν, όταν εμπήκαν μέσα, 
κλαμένοι πα' στα λείψανα οι συγγενείς εππέσαν. 
Άμα τους αντικρίσασιν τζι είδαν τες μασαιρκές τους, 
όπως τες τσακροπουμπουρκές βκαίνουν οι μουγκαρκές τους. 
Κλαίουν απαρηγόρητα, μα όσον τζι αν τους κλάψουν, 
τα λείψανα εις το χωρκόν θα πάρουν να τα θάψουν. 
Επιασαν τους, εβάλαν τους πα' στ' αυτοκίνητα τους, 
δεν είχαν παρηγόρησην από τα κλάματα τους. 
Επίσης ούλλ' οι συγγενείς εκάτσασιν κοντά τους, 
είχεν 'πό ούλλα τα χωρκά με τα ταξιά μιτά τους. 
Που ρέσσασιν που τα χωρκά κλείαν οι καφενέδες, 
εμπρός τους εξεβαίννασιν μ' ελληνικές σημαίδες. 
Μα τζι οι παπάδες βγαίνασιν μπροστά τους τζι εδιαβάζαν, 
τους αποχαιρετούσασιν και τους επολογιάζαν. 
Στον Κοντεμένον φτάνουσιν, προτού να μπούσιν μέσα, 
από την λύπην τους πολλοί φυρτήκαν τζαι εππέσαν. 
Εκλαίασιν τα λείψανα, φύρνουνται μες στες στράτες, 
κλαίουν τζαι τες γυναίκες τους που μείνασιν σηράτες. 
Εκλαίασιν τζαι τους γονιούς τζείνους που τους εκάμαν, 
που κάθε λίγον φύρνουνταν που το πολλύν το κλάμαν. 
Εκλαίασιν τζαι τα παιδιά τζείνα π' ορφανεύτηκαν, 
επήραν τους στην εκκλησιάν τζι ύστερις εθαφτήκαν. 
Τάφον μακρύν εβκάλαν τους όπως την δεξαμένην, 
κοντά - κοντά θαφτήκασιν οι πέντε σκοτωμένοι. 
Όταν εκατεβάσαν τους μέσα στον τάφον όμως, 
ούλλους εξησσεπάσαν τους, για να τους δει ο κόσμος. 
Δέκα χιλιάδες πλάσματα μέσα στον Κοντεμένον, 
δεν είχεν έναν πρόσωπον που δεν ήτουν κλαμένον. 
Ούλλοι με τα σεντούκια τους του καθενού που κάμαν 
τζαι ξενιτζοί τζαι χωρκανοί συγγένεια που φτάναν, 
η γη χαμαί πλημάνισκεν τα δάκρυα που κάμναν. 
Κλαίουν απαρηγόρητα που δεν παρηορκούνται, 
λαλούσιν «τα κοπέλια μας πάσιν τζαι δεν ερκούνται». 
Ούλλος ο κόσμος έκρουσεν τζαι καύκεται ακόμα, 
μα τζει που άψεν η φωτιά έκρουσεν τζαι το χώμαν. 
Ο Κοντεμένος την φωτιάν κλαίει τζαι υποφέρνει 
κάθε πλασμάτου η φωτιά σαν το παρούτιν παίρνει. 
Δεύτερον μαυροχάπαρον φτάνει μες στο χωρίον, 
πως επεθάναν κόμα τρεις μες στο νοσοκομείον. 
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Τριπλάσασιν τα κλάματα, του σκοτωμού οι πόνοι, 
αντίς να σβήσει η φωτιά, περίτου δυναμώνει. 
Θάβκουν πέντε Παρασκευήν, τρεις δείλιν του Σαββάτου, 
έντζε να πεις έν' του Θεού γιά ήτουν του θανάτου. 
Αφούς εκατακόψαν τους σαν κρέας του προβάτου, 
θα 'χαν τζαι νάκκον έλεος, εις το σφαγείον να 'τουν. 
Όπου χώμαν ελληνικόν, εδώ τζαι άλλου κράτου, 
γίνην το στήθος του φωτιά του καθενού πλασμάτου. 
Σάββατον ούλλ' οι χωρκανοί κάμνουν ετοιμασίαν, 
τους τρεις νεκρούς να φέρουσιν από την Λευκωσίαν. 
Όπως τ' αρνιά που σφάζουσιν πρώτα εις το σφαγείον 
τζαι κουαλούν τα έπειτα εις το παντοπωλείον, 
το ίδιον έπιαναν τους που το νοσοκομείον, 
για να τους θάψουν στο χωρκόν εις το νεκροταφείον. 
Χαράλαμπος ο Κουλλουράς επέθανεν κατόπιν, 
έτσι κοπέλιν δεν είχεν ούτε μες στην Ευρώπην. 
Όπως ι-σφάζουσιν τ' αρνίν, έτσι εκατακόπην, 
στο σπίτιν μ' έξι ορφανά μαυρίσασιν οι τόποι. 
Επίσης ο Χριστόδουλος με κοπελλούδκια πέντε 
τζι αρφός του Πέτρος πέθαναν, καθώς εμάθαμέντε. 
Ο τρίτος έν' ο μαθητής Σωτήρης του Λοΐζου, 
για να τον ι-σπουδάσουσιν τόσον πολλά πασκίζουν. 
Ήτουν της μάνας μονογιός κοτζά μου παλλικάριν, 
είχεν τον σαν το γιασεμίν, αλλά δεν τον εχάρην. 
Απαρηγόρητη τωρά κλαίει τζι αναστενάζει 
στον ύπνον της ξυππάζεται, «Σωτήρη μου» φωνάζει. 
Του Κοντεμένου τα παιδκιά πόν' όπως τα θηρία 
μάρτυρες έν' που πήασιν για την ελευθερίαν. 
Το Σάββατον εις το χωρκόν τα λείψανα λαμνίζουν, 
πίσω τους κόσμος άμετρος κλαίουσιν τζαι δακρύζουν. 
Που πάνω τους ελληνικές σημαίες τζυματίζουν 
τζαι μόνον για το Έθνος τους γαίμαν την γην ποτίζουν. 
Αμετρα αυτοκίνητα μαζί τους εις τον δρόμον, 
με τόσον ενθουσιασμόν έν' πο' 'βλεπες τον κόσμον. 
Εμπρός τους εξεβαίννασιν με τες σημαίες πάλε, 
τιμή και δόξα, με φωνές καθένας τους ελάλεν. 
Κάθε χωρκόν ξεβαίννασιν, στον δρόμον περιμένουν, 
να ρέξουσιν τα θύματα, παιδκιά του Κοντεμένου. 
Παπάδες με τους θυμιατούς τα θύματα σταύρωσαν, 
για την ελευθερίαν μας το γαίμαν τους σονώσαν. 
Τρακόσια αυτοκίνητα πίσω τ' άλλου πηγαίνουν 
τζαι πόξω από το χωρκόν κλαίουν τζαι περιμένουν. 
Στον Κοντεμένον φτάνουσιν, τι λυπημένον πράμαν, 

ι-ξέρει μόνον ο Θεός τα κλάματα που κάμαν. 
Επήραν τους στην εκκλησιάν, εκάμαν τους την τάξην, 
που τους εποσσεπάσασιν, ο κόσμος να κοιτάξει, 
είντα καρδκιές βασταερές τες λύπες να βαστάξουν, 
μονότοπα όπως τ' αρνιά τα πλάσματα να σφάξουν! 
Πιάνουν τους που την εκκλησιάν, ξεβαίννουν μες στο δρόμον, 
που τους έπαιρναν στο θαφκειόν, κρατούσαν τους στον ώμον. 
Όσοι τους εκρατούσασιν από τα γαίματά τους 
τρέξαν τζαι λερωθήκασιν τα υποκάμισα τους. 
Εκείνους τα πουκάμισα που γαίμαν κοτσινίζουν, 
όσοι τους εθωρούσασιν περίτου εδακρύζαν. 
Εις το νεκροταφείον τους φτάνουν οι σκοτωμένοι 
τζαι η καμπάνα του χωρκού έπαιζεν λυπημένη. 
Τάφον μακρύν επίτηδες για λλόου τους εβκάλαν, 
οχτώ νεκρούς κατταρκαστούς μονότοπα εβάλαν. 
Με λίγα λόγια, φίλοι μου, οι νέοι εθαβτήκαν, 
τα τέκνα έν' δεκαεφτά όμως π' ορφανεύτηκαν. 
Τζείνοι μεινίσκουσιν νεκροί για πάντα μες στο χώμαν, 
η λύπη συνεχίζεται μες στο χωρκόν ακόμα. 
Όπως περνούσιν οι καιροί τζι ώσπου τους πεθυμούσιν, 
την νύχταν που τα κλάματα τα μάτια δεν καμμούσιν. 
Μαύρα πανιά μες στα στενά βαλαν στον Κοντεμένον, 
τ' ονόματα τους πα' στα πανιά τζαι τους οχτώ γραμμένον. 
Πάνω από οχτώ μηνών μωρούδκια που κρατούσαν, 
ολόμαυρα εκάμαν τους τα ρούχα που φορούσιν. 
Σαν τους κολιούς ολόμαυροι ούλλοι τους εγινήκαν, 
έν' δεκατρία τα παιδκιά στην μάχην που σφαγήκαν. 
Οι πέντε πως εππέφτασιν εις το νοσοκομείον, 
μα εμαθευτήκασιν οχτώ μες στο νεκροταφείον. 
Τους Έλληνες ταιρκάζει τους με την ευγένειάν τους, 
για να υποστηρίξουσιν την οικογένειάν τους. 
Όσον το γρηγορότερον πρέπει να προσπαθήσουν 
εις τα ορφανά που μείνασιν διά να βοηθήσουν. 
Που έναν μεροκάματον πρέπει να ποφασίσουν, 
να πιάσουν τζείντα ορφανά για να 'χουσιν να ζήσουν. 
Γιατί για την πατρίδαν μας εκείνους οι γονιοί τους, 
για την ελευθερίαν μας επήγεν η ζωή τους. 
Όσοι επληγωθήκασιν είναι εκτός κινδύνου, 
ένας νέος Χρυσόστομος υιός του Κωνσταντίνου. 
Που 'τρεξεν στ' αυτοκίνητον να ποσπαστεί η ζωή του, 
με σφαίραν έν' που τρύπησεν η λάμπα η δική του. 
Έμπηκεν που την μιαν μερκάν τζαι ξέβην που την άλλην 
μα πάλε στ' αυτοκίνητο επήγεν γιάλι - γιάλι. 
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Τζι Ανδρέας του Χριστόφορου του Παπουκή λαλούσιν, 
με σφαίραν επληγώθηκεν που τον πυροβολούσιν. 
Έμπηκεν που τ' αρφάλιν του, ξέβην που το πλευρόν του, 
μα δεν τον έπιασεν βαθκιά να πάει, μήκακόν του. 
Ένας Ανδρέας του Σαββή, νέος χαριτωμένος 
τζείνος που έκρυψεν χαμαί πως ήταν πεθαμμένος. 
Εκλαψαν τον τζαι ξενιτζοί τζι ούλλος ο Κοντεμένος, 
ήτουν από τες Μεσαρκές τέλεια κατακομμένος. 
Ππάλες γύρισαν πάνω τους πως έννα τον μοιράσουν, 
μα πάνω τους ετρίφετουν, προτού τες κατεβάσουν. 
Μπαίνει μες στες μασκάλες τους με τέθκοιον τρόπον έτσι, 
ο νέος δεν απέθανεν τζαι πιάναν τον ξωπέτσι. 
Τούρκους επιάσασιν πολλούς μέσα που τους βαστούσιν, 
ύποπτοι εμεινίσκασιν, ώστι να δικαστούσιν. 
Κρατίζουν μέσα δεκατρείς που ήταν Δκιονελίτες, 
οι δύο επικουρικοί και έντεκα πολίτες. 
Εννιά κατηγορούμενους στο τέλος έν' π' αφήκαν, 
μετά που τους δικάσασιν όλοι αθωώθηκαν. 
Η δίκη συνεχίζετουν τζαι με τες μαρτυρίες, 
όπου δημοσιεύκετουν μες στες εφημερίδες. 
Πώς εγίνην η σφαγή τζι ακούαν τζαι θωρούσαν 
εκείνοι που γλιτώσασιν στην μάχη που βουρούσαν, 
στην δίκην ανάφεραν τα ούλλα που μαρτυρούσαν. 
Τους δράστες εγνωρίζασιν, δείχνουν τους έναν έναν, 
στα σέρκα τους βαστούσασιν μαχαίρια ματωμένα. 
Βαστούσαν τζαι περίστροφα που τους πυροβολούσαν, 
μέσα στο δικαστήριον «είναι αυτοί», λαλούσαν. 
Όμως το δικαστήριον για την φωδκιάν που γίνην 
είπεν για τους χριστιανούς τζαι πως την άψαν τζείνοι! 
Τους Τούρκους αθωώννει τους, ελεύθερους τους φήνει, 
ο Πλάστης μου στον κόσμον του να δώσει μιαν ειρήνην. 
Να μεν πηγαίνουν πλάσματα σαν τα πουλιά του φτέρου, 
βουρώ καλά μα δεν μπορώ να πάω τζείττε μέρου. 

[14] 
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ΚΟΝΤΕΜΕΝΟΥ. 

Ω παντοδύναμε Θεέ και βασιλιά του κόσμου, 
αυτά τα τρία πράγματα, παρακαλώ σε, δώσ' μου: 
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Πρώτον τα αμαρτήματα να μας τα συγχωρήσεις, 
δεύτερον την Παράδεισον να μην μας την στερήσεις, 
τρίτον τους σκλάβους Έλληνες να μας απολυτρώσεις, 
που τα θηρία τ' άγρια να μας ελευθερώσεις. 
Ομπρός μας έχουσιν σπαθίν και πίσω μας μια σφαίρα 
και στον λαιμόν μας το σκοινίν βάλλουσι κάθε μέρα. 
Έν' πράμαν να 'χει, ρε παιδιά, αθρώπους που τολμούσιν 
ότι πως δεν έχει Θεόν σήμμερα να λαλούσιν; 
Να σας ρωτήσω όλους σας κι ένας να απαντήσει 
με δίχα πίστην άνθρωπος πως ημπορεί να ζήσει; 
Του Κοντεμένου τα παιδιά έχουν μεγάλην λύσσαν, 
τους έκαμαν οι άπιστοι κι όλοι μαυροφορήσαν, 
που την Σκιλλούραν πήασιν και τους ειδοποίησαν 
να παν, να τους γλιτώσουσιν, ότι τους εκτυπήσαν. 
Οι Τούρκοι και Χριστιανοί ότι ετσακκωθήκαν 
και θέλασιν βοήθειαν, αλλά δεν εδερτήκαν. 
Με λάθος τ' αυτοκίνητον έσπασεν η πουρού του 
κι ο Σατανάς εκείνην την στιγμήν άλλ' έκοφκεν ο νους του. 
Που την γεναίκαν του σοφέρ ακούστην το μαντάτον 
και πολιτείες και χωρκά έγιναν άνω κάτω. 
Του Κοντεμένου τα παιδιά όλα τ' αντρειωμένα 
εις την Σκιλλούραν πήασιν κι εκείνοι θυμωμένα. 
Γέμωσαν τ' αυτοκίνητον και πήασιν, λαλούσιν, 
αν έν' αλήθκεια που λαλούν κι εκείνοι για να δούσιν. 
Μόλις εκατεβήκασιν, Εγγλέζοι τους έπιασαν, 
στα ττέλι,α τους εβάλασιν και τους καταδίκασαν. 
Εκείνους που τ' αυτοκίνητα όλους έν' που στρέψαν, 
κανέναν δεν αφήκασιν, δεν τους το επιστρέψαν. 
Πιάνουσιν τ' αυτοκίνητον έναν που το δικόν τους 
και μέσα τους εβάλασιν, να παν εις το χωρκόν τους. 
Έτσι σαν τους επαίρνασιν, άλλην στράταν έπιασαν, 
στο Κιόνελι επήραν τους και τους εκατεβάσαν. 
Μες στα χωράφκια πήραν τους, λαλούν τους· «κατεβάτε 
»και παλλικάρια αν είσαστεν, ελάτε πολεμάτε». 
Εκατεβήκασιν κειαμαί όλοι τους οπλισμένοι 
και ετολμήσαν πάνω τους σαν λύκοι πεινασμένοι. 
Όσοι που επροκάμασιν και φύαν και γλίτωσαν 
κι όσοι εμείνασιν κειαμαί τέλεια τους εσκοτώσαν. 
Οκτώ έν' που σκοτώσασιν και πήραν τους το αίμαν, 
αλλά δεν έν' παλλικαρκά, έν' του θεού το θέμαν. 
Κείνοι που φύγαν ζωντανοί και πήγαν στο χωρκόν τους 
ευτύς ειδοποιήσασιν για τον κακόν χαμόν τους. 
Ο Κοντεμένος διαμιάς π' άκουσεν το μαντάτον, 
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όλοι, μεγάλοι και μικροί, έγιναν άνω κάτω. 
Θεέ μου, και λυπήθου μας, Χριστέ, πο' 'χεις τη χάρη, 
στείλε τον Γρίβαν μας δαμαί που 'ναι και παλλικάρι, 
πο' 'χει την δύναμην πολλήν τώρα να μας ποσπάσει 
και τούτ' οι αφιλότιμοι τώρα εννά μας φάσιν. 
Κόμα να 'τουν καλόγηρος, διάκος γιά οικονόμος, 
επαίξαν τους πολλές φορές που πάνω πόν' ο νώμος. 
Τότε το γαίμαν έτρεξεν και το κορμίν τους 'βράχην, 
άλλες καμιάν πεντακοσιάν 'πό πίσω πόν' η ράχη. 
Είδαν τες και μέτρησαν τες, μήπως γινεί γιαγνίσι, 
άλλες καμιάν πενηνταριάν 'πό πίσω στο ζινίχι. 
Του Κοντεμένου τα παιδιά έχουν μεγάλη μνήμη, 
αξέχαστον το όνομαν θέλουμεν για να μείνει. 
Ήτουν λεβέντες όμορφοι, της Κύπρου το καμάρι, 
επολεμήσαν έμπιστα και του Θεού την χάρη. 
Ως δαχαμαί τελείωσεν όλη η ιστορία 
κι όλοι, μεγάλοι και μικροί, παίρνετε τα βιβλία. 
Εν κι έκαμα το ποίημαν για να κερδοσκοπήσω, 
μόνον έν' για τους ήρωες ενθύμιον για ν' αφήσω. 

Αιωνία τους η μνήμη 
και αξέχαστη να μείνει. 

[15] 

[ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΓΚΟΥ] ΠΟΙΗΜΑ / ΣΥΝΤΑΧΘΕΝ ΥΠΟ ΤΟΥ 
ΠΑΤΡΟΣ ΤΟΥ / NIK. Π. Π Α Γ Κ Ο Υ / Εκτύπωσις: Τυπογραφείων 
ΧΡ. Γ. ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗ, Λευκωσία. 

Τούτον το ποίημαν πόννα πω έχει μεγάλην βάσην 
τζι όποιος τ' ακούσει μιαν φοράν δεν θέννα το ξεχάσει. 
Όσοι εννά τ' ακούσουσιν, τζείνοι που σε γνωρίζουν, 
θα σ' αθυμούνται, Νίκο μου, τζι έννα σε μακαρίζουν. 
Το μόνον μου παράπονον είναι για τον προδότην, 
που πρόδωσεν σε, Νίκο μου, τζι έχασες την νεότην. 
Αφήτις δεν του έφταισες νά 'βρει καμμιάν αιτίαν, 
μα για την πίστην δούλευες τζαι την ελευθερίαν. 
Δεν θα ανοίξ' η γλώσσα μου να τον κατηγορήσει, 
αφού τον είδεν ο Θεός, έννα τον τιμωρήσει. 
Επρόδωσέν σε, Νίκο μου, τζι ελύσαν το κορμίν σου, 
μ' αλήθεια δεν τζι εφκάλασιν τίποτα απ' την ψυχήν σου. 
Κτυπούσαν σε, κλοτσούσαν σε τα όπλα να τους δώσεις 

τζαι τον Κασίνην λέγαν σου να τους τον παραδώσεις. 
«Παίξετε με», ελάλες τους, «γλήορα να γλιτώνω, 
»μα τούτα που γυρεύκετε δεν έχω να σας δώσω». 
Σκότωσαν σε, οι βάρβαροι, ώστι να ξημερώσει 
τζαι πού έν' πού σε βάλασιν δεν έχουν φανερώσει. 
Αν πω τζαι για τα έργα σου, θα πούσιν έν' χουμίσιν, 
ξέρουν τα οι σύντροφοι σου τζι ύστερα εννά τα πούσιν. 
Πάνω στο τράκτορ δούλευες, ποτέ σου δεν αμέλας 
τζαι τις δουλειές σου έκαμνες για τον σκληρόν αγώνα. 
Δυο μήνες πριν να συλληφθείς, που φκιάσαν τον αρφόν σου, 
άρπαξες το τιμόνιν του τζι εγίνης οδηγός του. 
Τζι έφκης πα' στ' αυτοκίνητον τζι έθελες να πετάσεις 
τζαι δεν εγύρευκες δουλειάν έσσω μου φκιον να φκιάσεις. 
Τζι ελάλουν σουζ «βρε Νικολή, τάνα μου να ποτίσω, 
»αφού εγιώνη δεν μπορώ, πώς να σας συντηρήσω!» 
Τζι ελάλες μουζ «πατέρα μου, θέλω να σε γλιτώσω, 
»μα 'χω μιαλλύττερες δουλειές, που πρέπει να τελειώσω». 
Τζι. έφκιαννες τ' αυτοκίνητον τζι εβούρας τζι έβρισκες τους, 
μα τους καταζητούμενους έσσω μου έφερνες τους. 
Τξι εθώρουν σας τζι εσαίρουμουν τζι εκράτουν σας καμάριν 
τζι ελάλουνζ «Παναγία μου, Χάρος να μεν σας πάρει». 
Μα ο προδότης ζήλεψεν τζι είπεν να σας χωρίσει 
τζι επρόδωσέν σε, Νίκο μου, Θεέ μου, που να λύσει. 
Επρόδωσέν σε, Νίκο μου, χρήματα να κερδίσει, 
να μείνει τζείνος πα' στην γην, να φάει, να γλεντήσει, 
μα έφαν τα τζι ελείφτην τα τζαι έννα θκιακονήσει. 
Δεν σε επρόδωσέν για κλεψιάν τζαι να τον συμπαθήσω, 
μα για την πίστην του Χριστού πώς να τον συγχωρήσω! 
Τούτος που σε επρόδωσέν εάν μετανοήσει 
τζαι νά 'ρτει μες στα πλάσματα τζαι να το μολοήσει, 
πού σε εβάλαν, Νίκο μου, παντού να ερευνήσει, 
να πά' να 'βρει τον τάφον σου, τζειαμαί να γονατίσει 
να γονατίσει κλιάμοντα, να σε παρακαλήσει, 
να πω τζι εγιώνη στον Θεόν ίσως τον συγχωρήσει. 
Τούτα που 'πα αν δεν κάμει, δεν τζι έχει άλλην λύσην, 

με τον Ιούδαν συντροφκιάν 
να κρούζουν μέσα στην φωτιάν 
θα πά' να κατοικήσει. 

Χρήματα έφκιανες πολλά, αν ήτουν να προδώσεις, 
τζείνα που σου ζητούσασιν νάν' τους τα παραδώσεις, 
τούτην την ψεύτικην ζωήν έθεν να την γλιτώσεις, 
αλλά την πίστην του Χριστού ήτουν να την λερώσεις 
τζαι την αθάνατην ψυχήν ήθεννα θανατώσεις 
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τξι εγιώ δεν θα σε δέχουμουν ποττέ να μ' ανταμώσεις. 
Θωρώ έναν θάμμαν τακτικά τζαι εννά το φανερώσωξ 
τα μάτια μου στον ουρανόν ψηλά άμαν τα σηκώσω, 

θωρώ σε τζαι θκιανεύκεσαι, 
έσσω όμως δεν τζι έρκεσαι, 
αλλά θα μαραζώσω 

τζαι τον καλόν μας τον Θεόν ύστερα θα θυμώσω, 
αφού ελπίζω μιαν φοράν πως έννα σ' ανταμώσω. 
Κλαίω, δοξάζω τον Θεόν που βρέθηκεν κοντά σου 
τζι έδωσέν σου την δύναμην, στα τόσα βάσανα σου, 
εφύλαξες τον όρκον σου τζι επήρες τον μιτά σου. 
Εφύλαξες τον όρκον σου, όι για το χουμίσιν, 
μα όπως είπεν ο Χριστός «τξείνοι που μ' αγαπούσιν, 
»για πίστην τζαι για λευτεριάν, όταν θα πολεμούσιν, 
»αν τύχει τξαι προδώσουν τους τζαι ζωντανοί φκιαστούσιν, 
«βάσανα, πλήξες τζαι καμούς, όσα τζι αν υποστούσιν, 
»τξαι προτιμήσουν θάνατον παρά να μ' αρνηστούσιν, 
»με δόξαν τξαι με στέφανον ομπρός μου θα σταθούσιν. 
»Τξείνοι πόννα προδώσουσιν τξαι πάσκουν να κρυφτούσιν, 
»φοούνται τον ψευτόκοσμον, μεν πά' τξαι προσβαρτούσιν, 
«νομίζουν πως θα μείνουσιν παντοτινά να ξούσιν, 
»ομπρός μου με τα έργα τους θα παρουσιαστούσιν, 
»τζι είντα μουτσούναν θα 'χουσιν τξαι πόθκια να σταθούσιν 
»τξαι φκοιον λόγον θα δώσουσιν για να δικαιωθούσιν;» 
Έντζε σηκώννει ψέματα τξειαμαί τζι ένν' αρνηστούσιν, 
τα κρίματα που κάμασιν εννά το μαρτυρούσιν, 
θα τρέμουσιν ολόσωμοι, ώσπου να δικαστούσιν 
τξι εννά κοπεί η δίκη τους τξι εννά τιμωρηθούσιν, 
μέσα στην μαύρην κόλασην θα πάσιν να χογλούσιν. 
Νίκο μου, δεν τξαι πέθανες, μα μήτε σκότωσαν σε, 
επήες τξι ήβρες τον Χριστόν αφού προσκάλεσέν σε. 
«Έλα κοντά μου», είπεν σου, «πόν' ούλον πατριώτες, 
»αφού μες στον αγώναν σας εβρέθησαν προδότες. 
»Τξι εμέναν επροδώσαν με τξι έφυα που τξει μέσα 
»τξι άννοιξα τον Παράδεισον για να σας βάλω μέσα». 
Ιούδας που επρόδωσεν επήεν τξι εκρεμμάστην, 
τξι ούλλος ο κόσμος ξέρει το τξαι τούτος δεν το νοιάστην; 
Τξαι δεν πάει να κρεμμαστεί για να μετανοήσει, 
μα 'ντα την θέλει έτσι ζωήν πάνω στην γην να ζήσει, 
που πρόσβαλεν την πίστην μας τξι έκαμεν την γιαρίσιν. 
Προδότες πον μετανοούν πρέπει να δικαστούσιν, 
να φύουν που τον τόπον μας τξαι να φαραντξιστούσιν. 
Ο αγώνας δεν ετέλειωσεν, μόνον περιορίστην, 

τξείνον που εποθούσαμεν κόμα δεν τξι εκερδίστην. 
Μα μισοδότξιν μείναμεν, όι για άλλην αιτίαν, 
αφού εκυριάρχησεν παντού η προδοσία. 
Μα τους καλούς μας αρχηγούς ούλους τους επροδώσαν, 
προδότες όλον Έλληνες τζαι δεν το μετανοιώσαν. 
Τα έργα μας μας τιμωρούν, Θεός δεν τξι αδικίζει 
τξι ο αρχηγός μας πο' 'χομεν καθημέρα τονίζει 
ν' αφήσομεν την έχθραν μας τξείνην που μας χωρίζει 
τξι έννα δοθεί το σύνθημα την ώραν που μυρίζει. 
Τξι έννα γεμώσουν τα βουνά όλον λεβεντονιούδες, 
όι προδότες άτιμους, που κάθουνται στες κλούβες. 
Είμεθα όλοι Έλληνες τξαι βάρτε το εις γνώσην, 
θα θκιώξομεν τον δαίμοναν πο' 'χομεν μες στην μέσην. 
Εμείς είμαστεν χριστιανοί, τούτος είντα γυρεύκει 
τξι έμπηκεν μες στην μέσην μας τξαι μας ανακατεύκει; 
μα για να φκιάσει τες ψυχές, να πάει να τες παιδεύκει. 
Μα θκιώξετέ τον μακριά, να μεν μας τριγυρίζει, 
να πάει τξει στην χόγλασην, να πάει τξει που ρίζει. 
Τζι ούλλοι με πίστην στον Χριστόν, τούτον πόννα μας σώσει 
τξαι η αγάπη του Θεού ούλους να μας ενώσει 
τξαι ό,τι του ζητήσομεν τότε θα μας δώσει, 
που τα φρικτά τα βάσανα να μας ελευθερώσει. 
Μα ο Χριστός έν' δα χαμαί τζαι παρακολουθά μας 
τξαι έσει μας τξι αντιπρόσωπον τζαι στέκεται κοντά μας 
τξαι μεις περιφρονούμεν τον, μα τούτος ευλογά μας. 
Ούλλοι με πίστην καθαρήν πρέπει να ενωθούμεν, 
με τον Αρχιεπίσκοπον ούλλοι ν' αγωνιστούμεν, 
να στήσομεν την πίστην μας τξι όι να προσβαρτούμεν. 
Τζι όταν φωνάξει ο Χριστός, να παρουσιαστούμεν, 
να πάρομεν τα έργα μας τξειαμαί να δικαστούμεν, 
με καθαρόν το πρόσωπον ομπρός του να σταθούμεν 
τξαι μες στην βασιλείαν του ούλλοι να βραβευτούμεν. 
Προσέξετε πολλά καλά τξι αν δεν αγαπηθούμεν, 
να θκιώξομεν τον δαίμοναν, να τον αποστραφούμεν, 
όσον καιρόν ι-ζήσομεν πρόοδον δεν θα δούμεν, 
ούτε μες στην Παράδεισον θα καταξιωθούμεν. 
Τούτον το ποίημαν που 'καμα δεν τζι είχα τούντην γνώσην, 
μα παρακαλούν τον Θεόν φώτισην να μου δώσει. 
Την νύκταν άμα τξι έππεσα τξι είπουν να τ' αντακώσω 
τξαι έτσι με τα κλάματα ετσάττισα καμπόσον. 
Σηκώθηκα που το πρωίν τξι έκατσα τξι έγραψα το 
τξι ετρέχασιν τα μάθκια μου, μα εσυνέχισά το. 
Λοιπόν, άμα τξαι τέλειωσα τξι είδα πως έν' εντάξει, 



208 

στάθηκα τζαι το θκιάβασα με προσοχήν τζαι τάξην 
τζαι εν είσεν που τον τόπον της μια λέξη να ταράξει. 
Αφού 'δα ψέμαν δεν έδει, ειπούν να το τυπώσω, 
τους ξένους τζαι τους χωρκανούς δώρον να τους το δώσω. 
Να πάρουν να δκιαβάζουσιν τζαι σ' άλλους να το πούσιν, 
να το δκιαβάζουν τακτικά, να μεν αλλησμονούσιν, 
οι ήρωες δεν πέθαναν, μα μόνον αγρυπνούσιν. 
Από ψηλά στον ουρανόν μας παρακολουθούσιν 
να κλείσομεν το έργον τους τζι έτσι να τζοιμηθούσιν, 
ίσια εις την Ακρόπολην εκεί μας οδηγούσιν. 

[16] 

Ο ήρως ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ / πεσών ηρωϊκώς εις κρησφύγετον 
του Μαχαιρά την 3.3.1957. / Ποίημα συνταχθέν υπό / ΓΕΩΡΓΙΟΥ Χ" 
ΝΙΚΟΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ / Π Ο Υ Ρ Ν Ε Λ Λ Ο Μ Μ Α Τ Ο Υ / εκ Λυθροδόντα 
/ 1958 / Εκτύπωσις: Τυπογραφείων ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗ ΛΤΔ. 

Όσοι έχουν ευχαρίστησην ας με περικυκλώσουν 
και με μεγάλην σιωπην ακρόασην να δώσουν. 
Εγώ θα πω ένα ποίημαν του ήρωα Αυξεντίου 
και όλοι να δακρύσομεν στην μνήμην του ιδίου. 
Είχεν του λιονταριού καρδιάν και για να πολεμήσει 
να φέρει την Ελλάδα μας εδώ να κατοικήσει. 
Κοίτα μαντάτον φοβερόν και μέραν λυπημένην 
που ήλθε σήμερον σ' εμέν την πολυπικραμμένην. 
Γλυκοχαράματος πρωί έφυεν που κοντά μου 
και μες στα μαύρα μ' άφησεν, μέσα στα κλάματα μου. 
Μήτε πατέραν ρώτησε, μήτε καλήν του μάνα, 
ούτε την χαρτωμένην του, που μείνισκαν αντάμα. 
Βγήκεν αντάρτης στα βουνά, την Κύπρον να γλιτώσει, 
να φέρει την ελευθερίαν που καρτερούμεν τόσοι. 
Εις τα βουνά του Μαχαιρά πήγεν να κατοικήσει, 
να πολεμήσει τον εχθρόν π' ανατολήν ως δύσην. 
Πα' στα βουνά του Μαχαιρά είν' το κρησφύγετον του, 
δεν το 'ξερεν ο Αυξεντής να 'βρει τον θάνατον του. 
Πέντε συντρόφους έπιασεν εκεί να κατοικήσει, 
να πολεμά τους Βρεττανούς, μέχρι να τους νικήσει. 
Η μάνα που τον έκαμεν τον είχε για καμάριν, 
όποιος και αν τον πρόδωσεν, κρίμα στο παλλικάριν. 
Πήγαν και τον προδώσανε και τον εκατακάψαν 
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με την μπεζίναν την πολλήν πολλά λαμπρά τ' ανάψαν. 
Ο άτιμος που πρόδωσεν κάμαν τον εξορίαν, 
έπιασαν τον και πήραν τον έξω εις την Αγγλίαν. 
Χρήματα τάξαν του πολλά για να τους μολοήσει, 
εχάρηκεν, ο άτιμος, πως έννα τα γλεντήσει. 
Ο άτιμος που πρόδωσεν ποτέ δεν θα γλιτώσει, 
του Αυξεντίου το αίμαν του γλήγορα θα πληρώσει. 
Όταν τον επροδώσασιν και την περικύκλωσαν, 
ήταν Τετάρτη το πρωίν και δεν το φανέρωσαν. 
Άρχισαν μάχην διαμιάς και με τα πολυβόλα 
και ο Αυξεντίου μόνος του χαμαί τους συντροβόλαν. 
Είπεν εις τους συντρόφους του· «βγείτε παραδοθείτε, 
»και εγώ θα μείνω μόνος μου στην μάχην να με δείτε». 
Οκτώ ώρες πολεμούσασιν για να τελειώσει η μάχη, 
ελείψασιν οι σφαίρες του και ποιος θα τον ποσπάσει! 
Ο Χάρντιγκ όμως που έβλεπεν τους Βρεττανούς βουνάριν 
εσκέφτηκεν, ο άτιμος, φωτιάν για να του βάλει. 
Εσκέφτησαν και κάψαν τον μες στο κρησφύγετον του 
και στείλαν τον στες φυλακές, να κάμουν το θαφκειόν του. 
Ο Αυξεντίου δεν πέθανεν, μα πολεμά ακόμα, 
είναι εις τον Παράδεισον, στο μυρισμένον χώμαν. 
Η μάνα του σαν τ' άκουσεν, εβρέθηκεν φυρμένη, 
«στην θέσην του ας ήμουνα εγώνη σκοτωμένη. 
»Οταν πεθάνω, γιόκκα μου, νά 'ρτω και εγιώ κοντά σου, 
»να πέφτεις μες στα αγκαλιά μου να σβήνω την φωτιάν σου». 
Στον τόπον όπου έπεσες θα στήσουν αδριάντα 
και από κοντά σου να περνούν, να σε θωρούν για πάντα. 
Τώρα έμεινε ο Διγενής, το πρώτον παλλικάριν, 
και κάθε μέρα έστελλεν στον Φουτ ένα χαπάριν. 
«Φουτ, φύγε απ' την Κύπρον μας, να μην εξουσιάζεις 
»και θα την πάθεις άσχημα και ύστερα θα φωνάζεις. 
»Φεύγεις από την Κύπρον μας αυτήν που αγαπούσες, 
»η ΕΟΚΑ όμως σ' έδιωξεν, αυτήν που εμισούσες». 
Να ζήσει ο Μακάριος, να ζήσει ο Διγενής μας, 
που έφερεν ελευθερίαν στης Κύπρου το νησίν μας. 
Αυτοί οι δύο ήρωες που φέραν την ειρήνην, 
τ' όνομάν τους αθάνατον στον κόσμον έννα μείνει. 

[17] 

Η Ε Π ΑΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ / ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΣΤΗΝ Κ Υ Π Ρ Ο 
/ ΚΑΙ Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΤΗΣ Κ Υ Π Ρ Ο Υ / Ποίημαν συνταχθέν υπό 
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του / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ Λ. Ζ Α Χ Α Ρ Ο Υ Α Λ Α / Εξ Αραδίππου / Τύποις: 
Π. ΧΕΙΜΩΝΙΔΗ - Λάρνακα. 

Καλώς ήλθατε, κράζομεν από καρκιάς εν πρώτοις 
κι αισθάνετ' άπειρην χαράν ο κάθε Κυπριώτης. 
Αλήθεψαν τα όνειρα κι οι άπειροι μας πόθοι 
κι η περιμένουσα καρκιά χαράν μέσα της νιώθει. 
Που 'λθες, Μακαριότατε, στα ξένα όπου ήσουν 

και τα πουλιά που κελαδούν 
έτρεξαν όλα να σε δουν, 
να σε καλωσορίσουν. 

Από την εξορίαν σου κάθε δεσμός ελύθην, 
λιώνουν δεινά και συμφορές, 
παντού τραγούδια και χαρές 
γι' αυτό που λησμονήθην. 

Καλώς ήλθατε σήμερον κι όλα τα δένδρα άνθισαν, 
Κύπριοι, ζώντες και νεκροί, 
όλοι μεγάλοι και μικροί 
χαίρονται το πόθησαν. 

Καλώς ήλθατε με χαράν κι επάτησες την γην μας, 
όπου σε περιμέναμεν 
και άγρυπνοι εμέναμεν, 
να γιάνεις την πληγήν μας. 

Ήλθες, εθνάρχη λατρευτέ, με δόξαν πιο μεγάλην, 
όπου σε καρτερούσαμεν 
και πάντα λαχταρούσαμεν 
με ανοικτήν αγκάλην. 

Ήλθες κι έφυγεν η σκλαβιά, κάθε ζυγός εκόπην, 
τώρα ειρήνη και χαρά, 
που διώχνεται η συμφορά 
και να γελούν οι τόποι. 

Ήλθες ημέραν της χαράς, εθνάρχη, να γελάσεις, 
τα γνήσια σου τα παιδκιά 
με την ολόχαρην καρκιάν 
να τα σφιχταγκαλιάσεις. 

Και μέσα στην αγκάλην σου που την χαράν τους κλαίσιν, 
πως είμεθα ελεύθεροι, εθνάρχη μου, σου λέσιν. 
Ήλθες, εθνάρχη, με χαράν ψάλλουν τα αηδόνια, 
που 'λειπες που την Κύπρον μας δηλούμεν τρία χρόνια. 
Οι λόγοι σου, εθνάρχη μας, ήταν το πρώτον θέμαν 

και κείνοι που εχύσασιν 
και τα βουνά ποτίσασιν 
με το δικόν τους αίμαν. 

Έν' οι αντάρτες των βουνών το παν που θυσίασαν 
και έχυσαν τον αίμαν τους και δεν εδειλιάσαν. 
Μια εθνική οργάνωσις Κυπριακού αγώνος, 
με αρχηγόν τον Διγενήν, ο ξακουστός, ο μόνος! 
Κείνοι που δεν εψήφησαν μ' αδέλφια, με γονείς τους, 
με την περιουσίαν τους, μήτε τους συγγενείς τους. 
Κι όσ' έπεσαν μαχόμενοι στεφάνιν θα στεφτούσιν 
και από τον Πανάγαθον αδρά θ' ανταμειφτούσιν. 
Μέσα στους κόλπους τ' Αβραάμ τόπους θα αποκτήσουν, 
που έδραμον σε ιερούς σκοπούς για να φροντίσουν. 
Και πάλιν θα κατατεθούν στέφανα στα μνημεία 
κι ας έχουν γαίαν ελαφράν και μνήμην αιωνίαν, 
που δεν εψήφησαν ζωήν, εφάνησαν γενναίοι, 
όπως οι τότε ήρωες οι Κολοκοτρωναίοι. 
Οι ξακουστοί μας ήρωες του νέου κοσιένα 

και με τον Γρίβαν οδηγόν, 
που αφαίρεσαν τον ζυγόν, 
να ζουν αναπαμένα. 

Κι όλοι οι Κύπριοι μαζίν, εις κάθε ευκαιρίαν, 
έτοιμοι να θυσιασθούν για την ελευθερίαν. 
Η δέησίς σου στον θεόν εφάνηκεν γενναία, 
να 'μεθα ανεξάρτητοι στο πενήντα εννέα. 
Αμέσως κι οι κρατούμενοι πολλοί απολύθηκαν 
και απερίγραπτον χαράν όλοι τους αισθάνθηκαν. 
Μακάριον με μιαν φωνήν όλοι τους έν' που λέγαν, 

παντού που σε θαυμάσασιν, 
όπου σε ονομάσασιν 
Μακάριον τον Μέγαν. 

Και οι μητέρες με χαράν, που 'κρουζεν η καρκιά τους, 
κι όταν τα σφιχταγκάλιαζαν, έσβησεν η φωδκιά τους, 
που είδασιν στα σπίδκια τους, τα ποθητά παιδκιά τους. 
Και τώρα περιμένομεν οι καταδικασμένοι 
να αφεθούν ελεύθεροι κι αυτοί οι καημένοι. 
Σύσσωμος ο κυπριακός λαός τώρα όπου ποθούμεν, 
για το συμφέρον όλους μας είναι να ενωθούμεν. 
Αγάπη, πίστις και ελπίς αι τρεις να ενωθώσιν 
και μέσα στες καρδίες μας να αφοσιωθώμεν. 
Σαν πάψ' η αντιπάθεια, η ζήλεια και το μίσος, 
τότε θα δει ο Ύψιστος και λυπηθεί μας ίσως. 
Χωρίς Θεού την θέλησην, χωρίς την προστασίαν, 
δεν μπόρουμεν να κάμουμεν καμμίαν εργασίαν. 
Ούτε θα αποκτούσαμεν την ανεξαρτησίαν 
και την τιμήν και την ζωήν και την περιουσίαν. 
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Όπως ο Ιησούς Χριστός τον θάνατον υπέστην 
και εις τριήμερον ταφήν ο Κύριος ανέστην. 
Ο Πλάστης μου εθέλησεν το θαύμαν του να δείξει. 
τον Μέγαν τον εθνάρχην μας να τον υποστηρίξει. 

Και μέραν ανοιξιάτικην, 
μιαν πρώτην του Μαρτίου, 
του δόθην η ελευθέρια, 
η μόνη μας παρηγοριά 
του ιδικού μας βίου. 

Τρία χρόνια ολόκληρα έκαμεν απουσίαν 
και με βοήθειαν θεού φτάννει στην Λευκωσίαν. 
Θεέ μου, τι συγκίνησις ήταν η ώρα κείνη 
καθένας για να το σκεφτεί και μόνος του να κρίνει! 
Που ηύρεν τον πατέραν του και σφιχταγκαλιάστηκαν, 
σαν περιστέρια ήμερα εγλυκοφιληθήκαν. 
Κι ο Κυβερνήτης Σερ Χιου Φουτ πά', τον καλοσωρίζει 
κι άλλους δικαίωμαν διά κι αυτός παραμερίζει. 
Εις την Αρχιεπισκοπήν φτάνει με την υγείαν, 
στον Αϊν Γιάννην τον ναόν τελούν δοξολογίαν. 
Χιλιάδες διακόσιες της Κύπρου ξεκινούσιν, 
να δούσιν τον Μακάριον κι όλοι ανυπομονούσιν. 
Και ο πανιερότατος Άνθιμος ο Κιτίου 

στον λόγον επροχώρησεν 
και τον εκαλωσόρισεν 
με την βουλήν Κυρίου. 

Στο πλήθος τ' αναρίθμητον είχεν τους το τονίσει 
πως τώρα ο Μακάριος λόγον θα εκφωνήσει. 
Άρχισεν ο Μακάριος και όταν ομιλούσεν, 
της Κύπρου μας ο ουρανός φαίνονταν εγελούσεν. 
Και όσοι τον ακούασιν, κτυπούσαν οι παλμοί των 
και δάκρυα εχύνασιν πολλούς οι οφθαλμοί των. 
Παντού, σε πόλεις και χωριά, οι κώδωνες κτυπούσιν, 
πως φτάνει ο εθνάρχης μας εθέλαν να μας πούσιν. 
Χαίρε, Μακαριότατε, βαστών στην χείραν σκήπτρον, 
καμάριν των εκκλησιών εις την γλυκιάν μας Κύπρον, 
ως άνθος δαφνοστόλιστον και μυρισμένον κρίνον 
και ποιμενάρχης έμπειρος της Κύπρου, των Ελλήνων. 
Πάντως οι θείοι λόγοι σου εδώσαν ευλογίαν, 
τες πόρτες που εκτύπησες σε τόσα υπουργεία. 
Τα πάντα δεν εψήφησες, κατέβαλες θυσίαν, 
και έφερες στην Κύπρον μας την ανεξαρτησίαν. 
Κι όσ' έπεσαν ηρωϊκώς τα προτερήματα τους 
θα μείνουσιν αθάνατα και τα ονόματα τους. 
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Που τον Αρχιεπίσκοπον Μακάριον τον Μέγαν 
όλοι θα μνημονεύονται που άλφα ως ωμέγα. 
Αοιπόν, τζι εγιώ ως ποιητής, αν έχω την υγείαν, 
θα γράψω με συνέχειαν όλην την ιστορίαν. 
Όπου θα τα διαβάσετε τα γεγονότα ούλλα 
'πό μέναν τον Παρασκευάν Λευτέρην Ζαχαρούλλα. 
Κι αν θέλετε να μάθετε ακόμα το χωρκόν μου, 
η Αραδίππου Λάρνακος έν' το γεννητικόν μου. 

[18] 

Η ΕΠΑΝΟΔΟΙ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ / ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 
/ ΚΑΙ Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΤΗΣ Κ Υ Π Ρ Ο Υ / Συνταχθέν υπό / ΑΘΗ-
Ν Ο Υ Λ Α Σ ΧΡΙΣΤΟΥ / τυφλής / Ποτάμι - Μόρφου / 1959.5 

Ήλθες, εθνάρχη λατρευτέ, με δόξαν πιο μεγάλην, 
όπου σε καρτερούσαμεν 
και πάντα λαχταρούσαμεν 
με ανοιχτήν αγκάλην. 

Η δέησίς σου στον Θεόν εφάνηκεν γενναία, 
να 'μεθα ανεξάρτητοι στο πενήντα εννέα. 
Εσύνταξα το ποίημα κι έκαμα το τταμίνιν, 
στην Κύπρον μας αθάνατον κι αιώνιον να μείνει. 
Καλώς ήλθετε κράζομεν από καρδιάς εν πρώτοις 
κι, αισθάνεται άπειρην χαράν ο κάθε Κυπριώτης. 
Αλήθεψαν τα όνειρα κι οι άπειροι μας πόθοι 
κι η περιμένουσα καρδιά χαράν μέσα της νιώθει. 
Που 'λθες, Μακαριότατε, στα ξένα όπου ήσουν 

και τα πουλιά που κελαδούν 
έτρεξαν όλα να σε δουν, 
να σε καλωσορίσουν. 

Από την εξορίαν σου κάθε δεσμός ελύθην, 
τελειώνουν δεινά και συμφορές 
παντού τραγούδια και χαρές, 
γι' αυτό που λησμονήθην. 

Καλώς ήλθατε σήμερον κι όλα τα δένδρα ανθίσαν, 
Κύπριοι, ζώντες και νεκροί, 

5. Βλ. ποίημα Παρασκευά Λ. Ζαχαρούλλα, υπ' αρ. 97, απ' όπου φαίνεται να αντέ
γραψε η Αθηνούλα Χρίστου. 
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όλοι, μεγάλοι και μικροί, 
χαίρονται το πόθησαν. 

Καλώς ήλθατε με χαράν και πάτησες την γην μας, 
όπου σε περιμένομεν 
και άγρυπνοι αναμένομεν 
να γιάνεις την πληγήν μας. 

Ήλθες, εθνάρχη λατρευτέ, με δόξαν πιο μεγάλην, 
όπου σε καρτερούσαμεν 
και πάντα λαχταρούσαμεν 
με ανοιχτήν αγκάλην. 

Ήλθες κι έφυγεν η σκλαβιά, κάθε ζυγός εκόπην, 
τώρα ειρήνη και χαρά 
που διώχνεται η συμφορά 
και να γελούν οι τόποι. 

Ήλθες ημέραν της χαράς, εθνάρχη, να γελάσεις 
τα γνήσια σου τα παιδιά 
με την ολόχαρην καρδιάν 
να τα σφικταγκαλιάσεις. 

Και μέσα στην αγκάλην σου που την χαράν τους κλαίσιν, 
πως είμεθα ελεύθεροι, εθνάρχη μου, σου λέσιν. 
Ήλθες, εθνάρχη, με χαράν ψάλλουν τα αηδόνια, 
που 'λειπες που την Κύπρον μας δηλούμεν τρία χρόνια. 
Οι λόγοι σου, εθνάρχη μας, ήταν το πρώτον θέμαν 

και κείνοι που εχύσασιν 
και τα βουνά ποτίσασιν 
με το δικόν τους αίμαν. 

Έν' οι αντάρτες των βουνών το παν που θυσίασαν 
και έχυσαν το αίμαν τους και δεν εδειλιάσαν. 
Μια Εθνική Οργάνωσις Κυπριακού Αγώνος, 
με αρχηγόν τον Διγενήν, ο ξακουστός, ο μόνος! 
Κείνοι που δεν εψήφησαν μ' αδέλφια, με γονείς τους, 
με την περιουσίαν τους, μήτε τους συγγενείς τους. 
Κι όσ' έπεσαν μαχόμενοι στεφάνιν θα στεφθούσιν 
και από τον πανάγαθον Θεόν θ' ανταμειφτούσιν. 
Μέσα στους κόλπους τ' Αβραάμ τόπους θα αποκτήσουν, 
που έδραμον σε ιερούς σκοπούς για να φροντίσουν. 
Και πάλιν θα κατατεθούν στέφανα στα μνημεία 
και ας έχουν γαίαν ελαφράν και μνήμην αιωνίαν. 
Που δεν εψήφησαν ζωήν, εφάνησαν γενναίοι, 
όπως οι τότε ήρωες οι Κολοκοτρωναίοι. 
Οι ξακουστοί μας ήρωες του νέου κοσιένα, 

και με τον Γρίβαν οδηγόν, 
που αφαίρεσαν τον ζυγόν, 
να ζουν αναπαμένα. 

Και όλοι οι Κύπριοι μαζίν, εις κάθε ευκαιρίαν, 
έτοιμοι να θυσιαστούν για την ελευθερίαν. 
Η δέησίς σου στον θεόν εφάνηκεν γενναία, 
να 'μεθα ανεξάρτητοι στο πενηνταεννέα. 
Αμέσως και κρατούμενοι πολλοί απολύθηκαν 
και απερίγραπτην χαράν όλοι τους αισθάνθηκαν. 
Μακάριον με μιαν φωνήν όλοι τους έν' που λέγουν, 

παντού που σε θαυμάσασιν, 
όπου σε ονομάσασιν 
Μακάριον τον Μέγαν! 

Και οι μητέρες με χαράν που 'κρουζεν η καρδιά τους 
κι όταν τα σφικταγκάλιαζεν, έσβησεν η φωδκιά τους, 
που είδασιν στα σπίδκια τους, τα ποθητά παιδιά τους. 
Και τώρα περιμένουμεν οι καταδικασμένοι 
να αφεθούν ελεύθεροι και αυτοί, οι καημένοι. 
Σύσσωμος ο Κυπριακός λαός τώρα όπου ποθούμεν 
για το συμφέρον όλους μας είναι να ενωθούμεν. 
Αγάπη, πίστις και ελπίς αι τρεις να ενωθώσιν 
και μέσα στις καρδίες μας να αφοσιωθώσιν. 
Σαν πάψ' η αντιπάθεια, η ζήλεια και το μίσος, 
τότε θα δει ο Ύψιστος και λυπηθεί μας, ίσως. 
Χωρίς θεού την θέλησην, χωρίς την προστασίαν, 
δεν μπορούμεν να κάμομεν καμμίαν εργασίαν. 
Ούτε θα αποκτούσαμεν την ανεξαρτησίαν 
και την τιμήν και την ζωήν και την περιουσίαν. 
Όπως ο Ιησούς Χριστός τον θάνατον υπέστη 
και εις τριήμερον ταφήν ο Κύριος ανέστη, 
ο Πλάστης μου εθέλησε το θαύμαν του να δείξει, 
τον Μέγαν τον εθνάρχην μας να τον υποστηρίξει. 
Και μέραν ανοιξιάτικην, μιαν πρώτην του Μαρτίου, 

του δόθην η ελευθερία, 
η μόνη μας παρηγοριά 
του ιδικού μας βίου. 

Τρία χρόνια ολόκληρα έκαμεν απουσίαν 
και με βοήθειαν θεού φτάνει στην Λευκωσίαν. 
θεέ μου, τι συγκίνησις ήταν η ώρα κείνη, 
καθένας για να το σκεφτεί και μόνος του να κρίνει. 
Που ηύρεν τον πατέραν του και σφικταγκαλιαστήκαν, 
σαν περιστέρια ήμερα εγλυκοφιληθήκαν. 
Κι ο Κυβερνήτης Σερ Χιου Φουτ θα τον καλοσωρίζει 
κι άλλους δικαίωμαν διά και αυτός παραμερίζει. 
Εις την Αρχιεπισκοπήν φτάνει με την υγείαν, 
στον Άιν Γιάννην τον ναόν τελούν δοξολογίαν. 
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Χιλιάδες διακόσιες της Κύπρου ξεκινούσιν, 
να δούσιν τον Μακάριον όλοι ανυπομονούσιν. 
Και ο Πανιερότατος Άνθιμος ο Κιτίου 

στον λόγον επροχώρησεν 
και τον εκαλωσόρισεν 
με την βουλήν Κυρίου. 

Στο πλήθος τ' αναρίθμητον είχεν τους το τονίσει 
πως τώρα ο Μακάριος λόγον θα εκφωνήσει. 
Άρχισεν ο Μακάριος και όταν ομιλούσεν, 
της Κύπρου μας ο ουρανός φαινόταν εγελούσεν. 
Και όσοι τον ακούσασιν κτυπούσαν οι παλμοί των 
και δάκρυα εχύνασιν πολλά οι οφθαλμοί των. 
Παντού, σε πόλεις και χωρκά, οι κώδωνες κτυπούσιν, 
πως φτάνει ο εθνάρχης μας εθέλαν να μας πούσιν. 
Με άπειρην συγκίνησην σας χαιρετώ και φέτος 

και να περνάτε με χαράν, 
χωρίς πλήξην και συμφοράν, 
σ' όλον το κάθε έτος. 

Χαίρε, Μακαριότατε, βαστών στην χείρα σκήπτρον, 
καμάριν των εκκλησιών εις την γλυκιάν μας Κύπρον. 
Ως άνθος δαφνοστόλιστον και μυρισμένον κρίνον 
και ποιμενάρχης έμπειρος της Κύπρου των Ελλήνων. 
Πάντως οι θείοι λόγοι σου εδώσαν ευλογίαν, 
τες πόρτες που εκτύπησες σε τόσα υπουργεία. 
Τα πάντα δεν εψήφησες, κατέβαλες θυσίαν, 
και έφερες στην Κύπρον μας την ανεξαρτησίαν. 
Κι όσ' έπεσαν ηρωϊκώς τα προτερήματα τους 
[··> 
Που τον Αρχιεπίσκοπον Μακάριον τον Μέγαν 
όλοι θα μνημονεύονται που άλφα ως ωμέγα. 

[19] 

ΟΙ ΑΘΑΝΑΤΟΙ ΗΡΩΕΣ / Ποίημα συνταχθέν υπό / ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ / εκ Πύργου Τυλληρίας / Τύποις: «ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ», 
Λευκωσία. 

Προς τον ήρωα Αυξεντίου 
Πα' στα βουνά του Μαχαιρά, την τρίτην του Μαρτίου, 
ωσάν τον Διάκον έππεσεν εκεί ο Αυξεντίου. 

6. Έκπτωση ενός δεκαπεντασύλλαβου. 

Κάποιος προδότης άτιμος έκαμεν προδοσίαν, 
στο αρχηγείον, στον στρατόν και στην αστυνομίαν. 
Τρεις χιλιάδες ο στρατός τον επερικυκλώσαν 
και τότες να παραδοθεί σύνθημα του εδώσαν. 
«Μολών Λαβέ!» απάντησεν, ωσάν τον Λεωνίδα, 
και είπεν να θυσιαστεί μόνος για την πατρίδα. 
Και είπεν στους συντρόφους του για να παραδοθούσιν 
κι είπεν να μείνει μόνος του κι αλλού θα χρειαστούσιν. 
Ως αρχηγόν τ' ακούσασιν και επαραδοθήκαν, 
τον Αυξεντίου μόνον του στον σπήλιον τον αφήκαν. 
Αρχίσασιν τες τουφετσιές και επυροβολούσαν, 
ο Αυξεντίου κι ο στρατός 'νού 'ς τ' άλλου εκτυπούσαν. 
Ετζύλησεν αμέτρητους κι εν εφανερωθήκαν, 
διότι εντραπήκασιν και στο κρυφόν τους φήκαν. 
Και με το ελικόπτερον πεζίναν κουβαλούσαν, 
γύρω, τριγύρω, μάλιστα, τον σπήλιον τότες κρούσαν. 
Ο ήρωας ατρόμητος και δεν εδειλιούσεν, 
μάλισταν με την στέγκαν του που μέσα τους κτυπούσεν, 
σαν τον λαγόν ο κυνηγός, μάλιστα, θάνατον δεν ψηφούσεν. 
Και μόνος του πολέμησεν, ξέρομεν, δέκα ώρες, 
σαν Λεωνίδας στάθηκες, Γρηγόρη, όσον μπόρες. 
Για σέναν εννά τυπωθούν πάρα πολλά βιβλία, 
το όνομάν σου αθάνατον θα γράψει η ιστορία. 
Είσαι της Λύσης γέννημαν, ήρωας ξακουσμένος, 
μέσα στην μάχην έππεσες με δόξαν τιμημένος. 
Εύγε! γενναίε αρχηγέ! αυτό θα λέγω μόνον, 
εσύ είσαι αθάνατος αιώνας των αιώνων. 
Γρηγόρη, δεν απέθανες, μόν' στέκει ο ιστός σου, 
έχεις την χαρτωμένην σου αυτήν διάδοχόν σου. 
Επέθανες μαχόμενος κι ενθύμιον θα μείνει, 
κείνος ο σπήλιος, μάλιστα, μια εκκλησιά θα γίνει. 
Κι έναν σταυρόν θα στήσουμεν έμπροσθεν του μνημείου, 
να γράφει πάνω, να λαλεί «εδώ ο Αυξεντίου». 
Να μείνει σαν το λάβαρον μέσα στα μαύρα δάση, 
να ρέσσει, να σε χαιρετά όποιος 'πό κει περάσει. 
Πράβο στην Κύπρον που 'βγαλεν τέτοιον γενναίον άνδρα, 
το όνομάν του αθάνατον παντού θα μείνει πάντα. 
Για χάρην της πατρίδος μας θυσίασεν την ζωήν του, 
επροτίμησεν τον θάνατον προς δόξαν και τιμήν του. 
Να ζήσει η μητέρα του, κόμα κι η αδελφή του, 
μαζί με τον πατέραν του, που είναι προς τιμήν του. 

Αιωνία τους η μνήμη! 
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Τον Αρχηγού της ΕΟΚΑ Μάτση 

Την Κύπρον με λαχτάραν την βλέπω να πετά 
κι έναν τάφον να γυρεύει και μνήμαν να ζητά. 
Κάποιον παιδί, της είπαν, με καρδιάς τον σπαραγμόν, 
του ήρωα του Μάτση του γνωστού τον σκοτωμόν. 
Της Πιτσιλιάς έν' γέννημαν, που μες στο Παλαιχώρι, 
Κολοκοτρώνης στάθηκεν ο Μάτσης όσον μπόρει. 
Μέσα σ' αυτές τες ταραχές τον Μάτσην τον έπιασαν, 
μάλιστα, στα κρατητήρια εκεί τον κατέβασαν. 
Αλλ' όμως εδραπέτευσεν, όπως εφανερώθην, 
με τα παλλικάρια των βουνών επήγεν και ενώθην. 
Ο Γρίβας τότε αρχηγόν ευθύς διόρισέν τον, 
εις Κερύνειαν και αλλού τον Μάτσην άφησέν τον. 
Ήτουν πολλά δραστήριος και δεν διαφωνούσεν, 
μαζίν με τους συντρόφους του πάντα εσυμφωνούσεν. 
Εις την Κερύνειαν, δυστυχώς, ο Μάτσης επροδόθην 
που πολυάριθμον στρατόν τότες περικυκλώθην. 
Μ' έναν τσαούσην και στρατόν, είπαν, συναντήθηκαν, 
με δύο παλλικάρια του επερικυκλωθήκαν. 
Ωσάν πολίτες, μάλιστα, στάθηκαν και μίλησαν 
κι αμέσως τες ταυτότητες αυτοί τους εζητήσαν. 
Είπαν τους έν' υπάλληλοι του κτηματολογίου, 
όπως μου ιστορήσασιν εμέναν του ιδίου. 
Και με τον Μάτσην, μάλιστα, έτσι σαν εμιλούσαν, 
οι δυο οι σύντροφοι του άρχισαν και βουρούσαν. 
Ευθύς ο Μάτσης άρχισεν κι εκείνος και βουρούσεν 
ο δε τσαούσης πίσω του τον επυροβολούσεν. 
Σε έναν μικρόν κρησφύγετον επήαν και κρύφτηκαν, 
μαζίν με τους συντρόφους του ο Μάτσης ευρέθηκαν. 
Νύκταν έσπασαν τον κλοιόν, πα' στο βουνόν ξεβαίνουν, 
μέσα στο Κάτω Δίκωμον κι οι τρεις τους κατεβαίνουν. 
Αλλά και πάλιν, μάλιστα, και εκεί επροδοθήκαν, 
που πολυάριθμον στρατόν επερικυκλωθήκαν. 
Το σπίτιν και κρησφύγετον το επερικυκλώσαν, 
σύνθημαν να παραδοθεί του Μάτση του εδώσαν. 
«Και παραδόθου», φώναζαν, «τα όπλα να μας δώσεις 
»και την ζωήν σου την γλυκιάν, αν θέλεις να γλιτώσεις». 
«ΟΧΙ! δεν παραδίδομαι, είμαι καλά σασμένος, 
»θα πολεμήσω», είπεν τους, «είμαι ποφασισμένος». 
Είπεν εις τους συντρόφους του για να παραδοθούσιν, 
αυτός θα μείνει μόνος του κι αλλού θα χρειαστούσιν. 
Ως αρχηγόν τ' ακούσασιν και επαραδοθήκαν, 

τον Μάτσην τότες μόνον του κει μέσα τον αφήκαν. 
Αρχίσασιν τες τουφετσιές κι οι δυο πυροβολούσαν, 
ο Μάτσης τότες κι ο στρατός 'νού 'ς τ' άλλου εκτυπούσαν. 
Πολλές βόμβες του ρίξασιν, όπως εφανερώθην, 
και μέσα στο κρησφύγετον ο Μάτσης εσκοτώθην. 
Όταν ακούσθην, το λοιπόν, το φοβερόν μαντάτον, 
όλη η Κύπρος γενικώς εγίνην άνω κάτω. 
Και έξω τον εβγάλασιν τον Μάτσην πεθαμμένον, 
τον ήρωα τον ξακουστόν, με δόξαν τιμημένον. 
Αμέσως τότε φέρνουν τον ίσια στην Λευκωσίαν, 
νοσοκομείον, μάλιστα, να γίνει νεκροψία. 
Και μες στες Κεντρικές εγίνην η ταφή του, 
εστάθη σαν τον Πανουργιάν η δόξα και τιμή του. 
Στο Παλαιχώριν μπράβο του που 'βγαλεν τέτοιον άνδρα, 
η Κύπρος όλη γενικώς θα τον θυμάται πάντα. 
Δεν είν' ο Μάτσης μόνος του κι άλλοι πολλοί ακόμα, 

τον ήρωα Καραολήν, 
που θάφτην μες στην φυλακήν, 
στης γης το μαύρο χώμαν. 

Αγκαλιαστοί επήασιν μετά του Δημητρίου, 
μόνοι τους εις την αγχόνην, τόπον του μαρτυρίου. 
Μαζίν τους εκρεμμάσασιν για την ελευθερίαν, 
ας έχουν γαίαν ελαφράν και μνήμην αιωνίαν. 
Ο Χάρτιγκ ήτουν άσπλαχνος και έβαλεν γινάτιν, 
πάρα πολλούς εκρέμμασεν, κόμα τον Μαυρομμάτην. 
Παλληκαρίδην και τον Κουτσοφτήν αυτός εκρέμμασεν τους, 
μάλιστα, εις τες φυλακές τζαι τζείνους έθαψέν τους. 
Εις τ' άλλον μου το ποίημαν, φίλοι, που θα φωνάξω, 
το όνομαν ξεχωριστά του καθενός θα γράψω 

Αιωνία τους η μνήμη. 

Ο αθάνατος ήρωας Γεώρκος 
Πάλιν θα πράξω σήμερον ποιητικόν καθήκον, 
εις τους Κυπρίους γενικώς ενθύμιον ν' αφήκω. 
Το θεωρώ καθήκον μου και πρέπει να το πράξω, 
τον βίον και τον σκοτωμόν του Γιώρκου να φωνάξω. 
Πρώτα να πω τον βίον του και την καταγωγήν του, 
τον σκοτωμόν του δεύτερου και τρίτον την ταφήν του. 
Ήτουν του Πύργου γέννημαν, στον Πύργον αναγιώθην, 
για την ελευθερίαν μας ο Γιώρκος εσκοτώθην. 
Μέσα σ' αυτές τες ταραχές, μάλιστα, τον έπιασαν, 
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της ΕΟΚΑ ως αρχηγόν, 
κελεψιασμένον στον Ξερόν 
και τον εκατεβάσαν. 

Χέρια και πόδια, μάλιστα, με σίδερα δεμμένον, 
μάλιστα, μεσοζώνταντον, μες στο κλουβίν κλεισμένον. 
«Γιώρκο, τα όπλα», λέγαν του, «να μας τα παραδώσεις 
»και την ζωήν σου», του 'λεγαν, «αν θέλεις να γλιτώσεις». 
Το ΟΧΙ σαν τον Μεταξάν αυτός τους απαντούσεν 
και λέξην που το στόμαν του άλλην δεν ελαλούσεν. 
Βάλλαν τον στ' αυτοκίνητον, γυρίζαν τον στα δάση 
και λόγος που το στόμαν του κανένας να ξεσπάσει. 
«Δείξε τα όπλα», του έλεγαν, «πού τα 'χετε κρυμμένα, 
»σε λάκκους ή σε σπήλαια τα έχετε φυλαμένα; 
»Πόψε», του λέγαν, «στον Ξερόν, Γιώρκο, έθθα γλιτώσεις, 
»τα όπλα όλα», λέγαν του, «αν δεν τα παραδώσεις». 
Επήραν τον εις το χωρκόν, παντού, σ' όλα τα μέρη, 
προτίμησεν τον θάνατον και λάλεν δεν ι-ξέρει. 
Ερίβκαν τον στην θάλασσαν, όπως μου ιστορούσαν, 
σαν τον Χριστόν χειρότερα αυτοί τον τυραννούσαν. 
Μάλιστα, εις τες δεκατρείς μηνός του Νοεμβρίου 
ακούστην το μαρτύριον ευθύς του Γεωργίου. 
Στες έντεκα ή στες δώδεκα περίπου 'ταν η ώρα 
και ποια καρδιά και ποια ψυχή, για να βαστάξει τώρα! 
Πέντε χιλιάδες είπαν του λίρες για να του δώσουν, 
κρυφά τα όπλα, μάλιστα, για να τους παραδώσουν. 
Πάντα το όχι, μάλιστα, το στόμαν του λαλούσεν, 
παρά προδότης να φανεί, θάνατον προτιμούσεν. 
Τότες, λοιπόν, αρχίσασιν να τον πυροβολούσιν, 
τα τέρατα της κατοχής, να τον εκδικηθούσιν. 
Έντεκα σφαίρες του 'ριξαν, η πρώτη έπληξέν τον, 
αναίσθητον πάνω στην γην αμέσως άφησέν τον. 
Το στήθος του ετρύπησεν, πέρασεν εις την ράχην, 
τες άλλες τες εδέχτηκεν ο Γιώρκος στο στομάχιν. 
Όταν ακούστην, το λοιπόν, το λυπηρόν μαντάτον, 
ο Πύργος και η Τιλλιρκά εγίναν άνω κάτω. 
Έφτασεν ο πατέρας του κι όλοι οι συγγενείς του, 
ίσως και τους τον δώσουσιν, να κάμουν την ταφήν του. 
Γυναίκα και αδέλφια του τραβούσαν τα μαλλιά τους, 
μάλιστα σαν τον ποταμόν τρέχαν τα δάκρυα τους. 
Στην Χώραν τότες παίρνουν τον εις το νοσοκομείον, 
που των σφαιρών κατάμαυρον, σε άσχημον σημείον. 
Οι συγγενείς του ήλθασιν όλοι στην Λευκωσίαν, 
για να τον κάμουν οι γιατροί τον Γιώρκον νεκροψίαν. 

221 

Εμιζαρώσαν τον νεκρόν, τον τρισμακαρισμένον, 
και με στεφάνια δάφνενα είχαν τον σκεπασμένον. 
Και το χλωμόν του πρόσωπον σαν να χαμογελούσεν, 
ενόμιζες για μια στιγμήν ότι θα σου μιλούσεν. 
Βάλλουν τον στ' αυτοκίνητον στες δυόμισι η ώρα 
και για να πάσιν στο χωρκόν εφύαν που την Χώραν. 
Δίπλα η γαλανόλευκος κοντά του κυμματούσεν, 
με στέφανον του Διγενή και εύγε του λαλούσεν. 
Εβγαίνναν εις την στράταν του άνδρες, παιδιά και μάνες 
και, μάλιστα, λυπητερά έπαιζαν οι καμπάνες. 
Μέσα στου Μόρφου που 'φτασαν, ακούστε τι εγίνην, 
μια συγκινητική σκηνή π' αξέχαστη θα μείνει. 
Αμέσως τ' αυτοκίνητα όλα εσταματήσαν, 
λουλούδια και με στέφανα τον Γιώρκον εραντίσαν. 
Εις το χωρκόν του φθάσασιν, πάσιν στην εκκλησίαν, 
την τάξην να του κάμουσιν και να γινεί κηδεία. 
Μέσα στην μέσην του ναού το φέρετρον έστησαν 
και την καμπάναν λυπητερά αμέσως εκτυπήσαν. 
Το φέρετρον ευρίσκετουν στεφάνια φορτωμένον 
και με την γαλανόλευκον που πάνω σκεπασμένον. 
Αφού εκάμαν εις τον ήρωαν τάξην κι ακολουθίαν, 
εβγήκαν να τον πάρουσιν στον τάφον κατευθείαν. 
Εμπρός η γαλανόλευκος κι όλοι επροχωρούσαν, 
τιμή και δόξα, Γιώρκο μου, όλοι του ελαλούσαν. 
Πάσιν στο κοιμητήριον, τον τάφον του έσκαψαν, 
και τον γενναίον ήρωαν, μάλιστα, τον εθάψαν. 
Μαζίν με δόξαν και τιμήν εγίνην η ταφή του, 
για την ελευθερίαν μας θυσίασεν την ζωήν του. 
Με τέτοιον τρόπον έκλεισεν το τέλος της ζωής του 
τζι ο Πλάστης μου παρηορκάν να δώσει στους γονείς του. 
Αιωνία του η μνήμη. 
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Δύο χρυσές περιστερές εφθάσασιν που πέρα, 
που το Λονδίνον, μάλιστα, την είδησην εφέραν. 
Και με το Πνεύμα το Αγιον και του θεού την χάρην 
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πως ήλθεν ο Μακάριος έδωσαν το χαπάριν. 
Δύο λεπτά διάστημαν η είδησις εδόθην 
και μάλιστα η Κύπρος μας ότι ελευθερώθην. 
Χαίρε, Μακαριότατε, της Κύπρου το καμάριν 
και των Κυπρίων καύχημαν, της Κύπρου το βλαστάριν. 
Ξύπνα, καημένη Κύπρος μας, βαριά να μην κοιμάσαι, 
ξύπνα και ελεύθερη παντοτινά εννά 'σαι. 
Ξύπνα να δεις πως έφθασεν ο ελευθερωτής σου, 
που έφερεν την λευτεριάν, για δόξαν και τιμήν σου. 
Για σεν τον εξορίσασιν μακράν στην εξορίαν 
στες Σεϋχέλλες, στους ωκεανούς, των Άγγλων αποικία. 
Μαζίν με άλλους τρεις τους στείλαν εξορίαν 
και ένα χρόνον σώκλειστους, χωρίς συγκοινωνίαν. 
Μαζίν με τον Κυπριανόν εκεί τους εσώκλεισαν, 
μαζί του ο Παπα-Σταύρος, κει μέσα τους αφήσαν, 
μαζί τους τον Πολύκαρπον, επίσης, εξόρισαν. 
Εννιά του Μάρτη ακριβώς η είδησις εδόθην, 
μαζίν με τους εξόριστους ότι ελευθερώθην. 
Λοιπόν, με τέτοια βάσανα και με τες πίκρες τζείνες 
και με την χάρην του Θεού έφτασαν στες Αθήνες. 
Πολλά κράτη εγύρισεν και πόρτες εκτυπούσεν, 
η Κύπρος να λευτερωθεί, βοήθειαν ζητούσεν. 
Και η ελληνική Κυβέρνησις πολλά επροσπαθούσεν, 
μαζίν με τον εθνάρχην μας και τον εβοηθούσεν. 
Με τους Εγγλέζους, μάλιστα, πάντα διαφωνούσεν, 
για το Κυπριακόν όταν εσυζητούσεν. 
Και στάθηκεν αδύνατον να μας ελευθερώσουν, 
στην Κοινωνίαν των Εθνών την μάχην για να δώσουν. 
Πολλοί μας εψηφίσασιν κι άλλοι καταψήφισαν 
και πάλιν το Κυπριακόν ημιτελές αφήσαν. 
Της Κύπρου ο ελληνισμός έμεινεν ενωμένος, 
εις τον εθνάρχην πάντοτε ήτουν προσηλωμένος. 
Της ΕΟΚΑ ο αρχηγός ποττέ δεν συμφωνούσεν, 
ελευθερίαν ή θάνατον πάντα μας ελαλούσεν. 
Και ο κυπριακός λαός θάνατον δεν ψηφούσεν 
και με διαταγήν του πάντοτε και τον ακολουθούσεν. 
Πολλοί εσκοτωθήκασιν κι άλλοι εκρεμμαστήκαν, 
χιλιάδες στα κρατητήρια άδικα εκλειστήκαν. 
Όμως ήτουν ακλόνητοι και δεν εδειλιούσαν, 
ελευθερίαν ή θάνατον όλοι τους ελαλούσαν. 
Ανδρες, γυναίκες και παιδιά, όλοι τους ενωμένοι, 
επροτιμούσαν θάνατον παρά νάν' σκλαβωμένοι. 
Ο Γρίβας μέσα στα βουνά θάνατον δεν ψηφούσεν, 

συμβουλές κι υπομονήν και θάρρος μας διούσεν. 
Μέσα στα χιόνια, στα βουνά, της Κύπρου τα λημέρια, 
εις τους Εγγλέζους έψηνεν πίττες και καττιμέρια! 
Βόλιν τους επερίμενεν κάθε στιγμήν και ώραν, 
διά να ξεκινήσουσιν, να φύγουν που την Χώραν. 
Καθώς έγραφαν, ο στρατός σαράντα χιλιάδες 
ξοπίσω του που στείλασιν, δεν ήτουν χορατάδες! 
Ο Διγενής ατρόμητος ποττέ δεν δειλιούσεν 
και με τα παλλικάρια του παντού τους εκτυπούσεν. 
Του Μακαρίου ο σταυρός, του Διγενή τουφέκκιν, 
αντιλαλούσαν στα βουνά και ρίβκαν στραπελέκιν. 
Και τελευταίως δήλωσεν, μάλιστα, η Αγγλία, 
πρέπει να συμφωνήσουσιν Ελλάδα και Τουρκία. 
Εις την Ζυρίχην είπασιν να κλείσουν συμφωνίας, 
οι δύο οι Πρωθυπουργοί Ελλάδος και Τουρκίας. 
Εκατσαν στο συνέδριον τότες και συμφωνήσαν 
και τότες τ' αποτέλεσμαν στους Άγγλους το αφήσαν. 
Εις το Λονδίνον είπεν τους όλοι να κατεβούσιν, 
που την Αγγλίαν για να πουν καθένας τι ζητούσιν. 
Να πάσιν όλοι οι υπουργοί, Ελλάδος και Τουρκίας, 
μαζίν με τον Μακάριον να κλείσουν συμφωνίας. 
Και τότες απεφάσισεν για να τηλεγραφήσει, 
όλης της Κύπρου τον λαόν να τον ειδοποιήσει. 
Να πάσιν αντιπρόσωποι, εκεί για να βρεθούσιν 
και δεξιοί κι αριστεροί να συνεννοηθούσιν. 
Εκάλεσεν τους δήμαρχους κι άλλους πολλούς ακόμη, 
να τους μιλήσει, να του πουν την ιδικήν τους γνώμην. 
Τον δήμαρχον εκάλεσεν πρώτα της Λευκωσίας, 
τον δήμαρχον εκάλεσεν ακόμα της Κυρήνειας. 
Της Λεμεσού τον δήμαρχον κύριον Παρτασίδην, 
της Λάρνακος, του Βαροσιού, ακόμη και τον Ζαρτίδην. 
Αφού συνομιλήσασιν, είπαν ν' αποφασίσουν, 
την Κύπρον ανεξάρτητον Κράτος να την αφήσουν. 
Και Τούρκοι αντιπρόσωποι όλοι εσυμφωνήσαν, 
την Κύπρον ανεξάρτητον, μάλιστα, την ορίσαν. 
Αλλ' όμως ο Μακάριος και άλλα εζητούσεν, 
την αμνηστείαν γενικώς αμέσως απαιτούσεν. 
Οι Άγγλοι τότε δέχθησαν κι είπαν να υπογράψουν, 
εσκέφθησαν το Κυπριακόν ξανά να μην το θάψουν. 
Είπεν τους τα κρατήρια αμέσως να τα κλείσουν, 
ακόμη τους κατάδικους να τους εξαπολύσουν. 
Ο Κυβερνήτης έφθασε τότες ποφασισμένος 
και είπεν όλος ο λαός να μείνει ενωμένος. 
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Όλα τα κρατητήρια είπεν εννά τα κλείσει 
και όλους τους κρατούμενους θα τους εξαπολύσει. 
Και του Φεβράρη κοσιδυό, ευλογημένη μέρα, 
εφαίνετουν ολόφωτη όλη η ατμόσφαιρα. 
Ανοιξεν τα κρατήρια κι όλοι απολύθηκαν, 
στην Λευκωσίαν, μάλιστα, ευθύς εκατεβήκαν. 
Χιλιάδες κόσμος έφθασεν εις την Φανερωμένην, 
όλοι να προσκυνήσουσιν και δέησις να γένει. 
Αφού επροσκυνήσασιν, γίνην δοξολογία, 
όλοι μας εδοξάζαμεν Χριστόν και Παναγία, 
η Κύπρος μας π' απέκτησεν την ανεξαρτησίαν. 
ΕΟΚΑ και Μακάριον όλοι τους εφωνάζαν, 
τον Ύψιστον με δάκρυα όλοι τον εδοξάζαν. 
Χαίρε, Μακαριότατε, της Κύπρου μας εθνάρχη, 
της Κύπρου ελευθερωτή, άξιε ιεράρχη. 
Η Κύπρος όλη γενικώς εσέν καλωσορίζει, 
όπου η γαλανόλευκη παντού θα κυμματίζει. 
Να ζήσει ο Καραμανλής, να ζήσει ο βασιλιάς μας, 
μαζί με τον Αβέρωφ μας, ήλθε η λευθεριά μας. 
Μαζίν με τον εθνάρχην μας πάντα εσυμφωνούσαν, 
η Κύπρος να λευθερωθεί, πάντα εσυζητούσαν. 
Αλλά όμως τον πόθον μας τώρα τους τον ζητούμεν, 
μαζί με την Μητέρα μας πρέπει να ενωθούμεν. 
Σήμερον πλέον έφθασεν η ποθητή ημέρα, 
όλοι να εορτάσομεν την Κύπρον ελευθέραν. 
Την Παναγία Δέσποινα όλοι να προσκυνούμεν 
και με τον πόθον στην καρόιάν να την παρακαλούμεν, 
σύντομα με την Μάνα μας ίσως και ενωθούμεν. 
Μα τρία χρόνια που θρηνά που ήτουν μακριά σου, 
που είχεν πόθον ιερόν να μπει στην αγκαλιά σου. 
Είχε λαχτάραν περισσήν να ενωθεί μαζίν σου, 
να της γλυκάνει τις πληγές το μητρικόν φιλίν σου. 
Το μεσομέριν ακριβώς, την πρώτην του Μαρτίου, 
έφθασεν εις την Κύπρον μας με χάρην του Κυρίου. 
Και τότες τα μεγάφωνα την είδησην εδώσαν, 
δρόμοι και πεζοδρόμια που κόσμον εγεμώσαν. 
Παντού η γαλανόλευκη με δόξαν κυμματίζει, 
της Κύπρου όλος ο λαός για να τον χαιρετίζει. 
Μακάριον! Μακάριον! όλοι τους εφωνάζαν, 
ΕΟΚΑ και Διγενής όλοι τους εκραυγάζαν. 
Έστεκεν στ' αυτοκίνητον, τον κόσμον κι ευλογούσεν, 
ελευτεριά πα' στον σταυρόν τον κόσμον συγκινούσεν. 
Ράδια και μεγάφωνα άρχισαν να μιλούσιν, 
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όλον τον κόσμον γενικώς να τον ειδοποιούσιν. 
Ανέβην εις το μέγαρον και λόγον εκφωνούσεν, 
η Κύπρος ανεξάρτητον κράτος, μας ελαλούσεν, 
από μεγάλον ως μικρόν τον εχειροκροτούσεν. 
Και δεξιοί κι αριστεροί όλοι να ενωθούμεν, 
κράτος, μεγάλον μάλιστα, την Κύπρον μας να δούμεν. 
Αμήν! 

[21] 

Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ / Σύνταξις: ΑΝΔΡΕΑ Π. 
Μ Α Π Π Ο Υ Ρ Α / Εξ Αραδίππου Λάρνακος / Τύποις Π. ΧΕΙΜΩΝΙΔΗ. 

Χαίρε, γενναίε στρατηγέ, της Κύπρου το καμάριν, 
σταυραετέ ασύλληπτε, άξιον παλλικάριν. 
Κάθε Κυπραίος 'που καρκιάς τον Πλάστην να δοξάσει 
και με πολλήν ευλάβειαν την πίστην να εκφράσει. 
Γονατιστοί στες εκκλησιές πρέπει να πάμεν όλοι, 
που κάθε Κύπρου την γωνιάν, κάθε χωρκόν και πόλην. 
Να πέψουμεν στον Ύψιστον ύμνους ευχαριστίας, 
που έδιωξεν που πάνω μας τα χρόνια της δουλείας. 
Η Κύπρος εδοκίμασεν πάρα πολλούς αγώνες 
και σκλάβους εκρατούσαν μας από πολλούς αιώνες. 
Πόσοι εχάσαν την ζωήν και την περιουσίαν 
και πόσοι επεθάνασιν μακράν στην εξορίαν! 
Κι ο Πλάστης μου εθέλησεν το χέριν του ν' απλώσει, 
που την δουλείαν που 'μαστιν να μας ελευθερώσει. 
Την Κύπρον ανεξάρτητον κι ελεύθερην να δούμεν 
και μόνοι μας το μέλλον μας να το διεκδικούμεν. 
Τα όσα υποφέραμεν στην μνήμην μας να μείνουν 
και πάντα να φροντίζουμεν να μην ι-ξαναγίνουν. 
Σήμερον είναι μια γιορτή, ανάσταση μεγάλη, 
δέχουνται μάνες τα παιδιά στην μητρικήν αγκάλην. 
Χρόνια στα κρατητήρια αδίκως εσαπήκαν 
και ποια χαρά π' ακούσαμεν πως ελευθερώθηκαν! 
Να δουν οι μάνες τα παιδιά, τ' αδέρφια τους δικούς τους, 
νάν' μες στ' αγκαλιά πάντοτε, στο σσέπος τους γονιούς τους. 
Π' αννοίξασιν οι φυλακές, τ' αδέρφια μας να βκούσιν, 
και όλοι οι εξόριστοι να ελευθερωθούσιν. 
Και τα παιδιά που βρίσκουνται στην φυλακήν στα ξένα 
σύντομα περιμένουμεν να 'ρθούσιν ως τον ένα. 
Να ππέσουν μες στα σπίτια τους, νάν' μες στην κοινωνίαν, 
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π' αγωνιστήκασιν σκληρά για την ελευθερίαν. 
Σαν αστραπή το γεγονός στην Κύπρον εξαπλώθην, 
ότι κάθε κρατούμενος τώρα ελευθερώθην. 
Αμέσως αρκινήσασιν καμπάνες να κτυπούσιν 
κι όλοι εις προϋπάντησην τους αδελφούς να βγούσιν. 
Είχεν ο κόσμος μιαν χαράν κι έναν μεγάλον θάρρος, 
όπου απαλλαχτήκαμεν που της σκλαβιάς το βάρος. 
Χιλιάδες κόσμος έφτασεν εις την Φανερωμένην 
κι εθώρες μιαν ατμόσφαιραν μες στην χαράν χωσμένην. 
Όλοι με δάκρυα χαράς αδέλφια αγκάλιαζαν 
και μπαίνναν μες στην εκκλησιάν τον Πλάστην κι εδοξάζαν. 
Λεωφορεία και τα|ιά εγέμωσεν η Χώρα 
και επανηγυρίζασιν ως τες εννιά η ώρα. 
Παντού η γαλανόλευκη στην Κύπρον κυμματίζει 
και κάθε μάτιν χριστιανού από χαράν δακρύζει. 
Μακάριος, Μακάριος! το σύνθημάν μας ένι, 
που έκαμεν εντύπωσην σ' όλην την οικουμένην. 
Τον μέγαν αρχιποίμενα, της Κύπρου τον εθνάρχη, 
όλοι επεριμέναμεν στο ποίμνιόν του νά 'ρθει. 
Που τον έστειλαν μακριά έξω στην εξορίαν, 
και ποιος ο λόγος; έθελεν μόνον ελευθερίαν! 
Που είναι δώρον του Θεού παντού στον κάθε ένα, 
να μην υπάρχουν άνθρωποι σκλάβοι σε χέρια ξένα. 
Όπως επαίξαν κάποτε λυπητερά καμπάνες 
κι έκλαψαν όλοι που καρκιάς, γέροι, παιδιά και μάνες. 
Σήμερον ας αλλάξουσιν, χαρούμενα να παίξουν 
κι όλοι σαν ένας άνθρωπος στες εκκλησιές να τρέξουν. 
Να κάμουμεν μιαν δέησην στους ήρωες που πέσαν, 
εις τον βωμόν της λευτεριάς ζωήν εδιαθέσαν. 
Το όνομάν τους να γραφτεί εις την αθανασίαν, 
που κάμασιν το αίμαν τους για λλόου μας θυσίαν. 
Εθυσιάσαν την ζωήν για την γλυκιάν πατρίδα 
κι επρόταξεν τα στήθια τους όπως τον Λεωνίδα. 
Μόνον με το χαμόγελον αντίκρισαν αγχόνας, 
αυτό σημαίνει ήρωας και ιερός αγώνας. 
Οι μάνες που γεννήσασιν τους νέους των αγώνων 
θα μείνουσιν αθάνατες αιώνας των αιώνων. 
Τα μαύρα που φορήσασιν, τα δάκρυα που χύσαν 
έν' του δέντρου της λευτεριάς τες ρίζες που ποτίσαν. 
Στους τάφους τους να πάρουμεν το δάφνινον στεφάνιν, 
το σκότος που διάλυσαν κι έτσι το φως εφάνην. 
Λουλούδια να φυτέψουμεν, τους τάφους να στολίζουν, 
να κόφκουν, να μυρίζουνται και να τους μακαρίζουν. 

Ο Χάρος δεν ημπόρησεν διά να τους τρομάξει, 
τα ανθισμένα νιάτα τους που πρόφτασεν ν' αρπάξει. 
Η λευτεριά είναι δεντρόν με αίμαν ποτισμένη 
απ' των Ελλήνων τα ιερά τα κόκκαλα βγαλμένη. 
Της Κύπρου τον εθνάρχην μας «καλώς ήλθες» να πούμεν, 
την χείραν του την δεξιάν όλοι να ασπαστούμεν. 
Βράχος γερός αλύγιστος στο ύψος του εστάθην 
κι όλοι μας να φωνάξουμεν που της καρκιάς τα βάθη· 
«καλώς μας ήλθες, Δέσποτα, από την εξορίαν, 
»που αγωνίστηκες σκληρά για την ελευθερίαν. 
»Όπως τον Ιησούν Χριστόν με τον σταυρόν στόν ώμον, 
»εβάδισες γαλήνιος του Γολγοθά τον δρόμον. 
»Που τον σταυρόν ανάστασις για λλόου μας εφάνην 
»κι έφτασεν ο Δεσπότης μας με λευτεριάς στεφάνιν. 
»Οι κόποι που κατέβαλεν χαμένοι δεν επήγαν 
»και πάλιν επληρώθησαν αι τρεις χορδές του Ρήγα. 
»Άξιος της αποστολής που σου 'δωσεν ο κτίστης 
»κι είναι της λύρας οι χορδές δόξα, πατρίς και πίστις». 
Χαίρε Μακαριότατε, άξιε πατριώτη, 
τ' όνομάν σου ακούστηκεν σ' όλην την ανθρωπότην. 
Σαν δεύτερος Χρυσόστομος είσαι για την θρησκείαν 
και άλλος Παλαιών Πατρών για την γλυκιάν πατρίδαν. 
Αδελφωμένοι να 'μαστιν εις το πλευρόν σου όλοι, 
να κάμουμεν την Κύπρον μας απέραντον περβόλιν. 
Και τους γλυκούς της τους καρπούς όλοι να τους γευτούμεν, 
στους ήρωες που ππέσασιν μιαν μακαρκάν να πούμεν. 

Αιωνία τους η μνήμη, 
εις την σκέψην μας να μείνει. 

[22] 

Η ΔΡΑΣΙΣ ΚΑΙ Η ΘΥΣΙΑ ΤΟΥ / ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΗΡΩΟΣ / ΠΕΤ-
Ρ Α Κ Η Μ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ / εκ Λάονακος / Ετών 18 / έπεσεν την 
21.3.57 εις Οράν / Συντάχτες: / Ανδρ. Μαππούρα και Χρίστος Κ. 
Ζήνωνος / Εξ Αραδίππου / 1959 / [Τύποις Π. ΧΕΙΜΩΝΙΔΗ]. 

Ένα βλαστάριν τρυφερόν, της Σκάλας το ξεφτέριν, 
εξέβην πάνω στα βουνά με τ' όπλον εις το χέριν. 
Για χάρην της πατρίδος του, που τόσον αγαπούσεν, 
κι από μικρός την λευτεριάν της Κύπρου εζητούσεν. 
Είχεν τον πόθον στην καρδιά από μικρόν παιδάκιν 
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και σήμμερα ευγνωμονούν τον ήρωαν Πετράκην. 
Στην Σκάλαν εγεννήθηκεν, στην Σκάλαν ανετράφην, 

κι είχεν αυτόν το φυσικόν 
ποτέ του άνθρωπον κακόν 
δεν εσυναναστράφην. 

Τελειώνει το Δημοτικόν, πά' στην Ακαδημίαν, 
μα πάντα αγωνίζετουν για την ελευθερίαν. 
Πάντα τον πατριωτισμόν είχεν εις την ιδέαν 
και στο σχολείον ύψωνεν ελληνικήν σημαίαν. 
Για τούτον απόβαλαν τον που την Ακαδημίαν 
κι ηλεκτρολόγος ύστερα έπιασεν εργασίαν. 
Τίποτε δεν τον έκοφτεν όμως από την ζήση, 
ήθελεν την πατρίδαν του να εξυπηρετήσει 
και την ευχήν της μάνας του επήεν να ζητήσει. 
Είπεν της- «μάνα, μιαν ευχήν ήρτα να σου ζητήσω, 
»για χάρην της πατρίδος μας θα πάω να πολεμήσω. 
»Όπως για τους προγόνους μας, που ήτουν σκλαβωμένοι, 

»στο όπλον ορκιστήκασιν 
»κι αφού αγωνιστήκασιν, 
»ζουν ελευθερωμένοι. 

»Πρέπει να είν' ελεύθερος πλέον ο κόσμος ούλος 
»θέλουμεν λευτεριάν τζι εμείς 
»και είναι στίγμαν της τιμής 
»ο 'Ελλην να 'ναι δούλος». 

Ποχαιρετά την μάναν του χωρίς να δειλιάσει 
και με το θάρρος στην καρδιάν 
έβκην για την ελευθερίαν, 
ζωήν να θυσιάσει. 

Ορκίστην πάνω στ' όπλον του δούλος να μεν ι-ζήσει 
κι είχεν τον πόθον στην καρδιάν 
νεκρός ή με την λευτεριάν 
πίσω για να γυρίσει. 

Μαζίν με τους λεβεντονιούς της θρυλικής ΕΟΚΑ 
ελευθερίαν ή θάνατον το σύνθημαν εδώκαν. 
Αρχίσασιν την δράσην τους, τον ιερόν αγώνα, 
χωρίς να δειλιάσουσιν τα χιόνια, τον χειμώνα. 
Κατά παντού εδρούσασιν, κατά παντού χτυπούσιν, 
εις το πεδίον της τιμής έτοιμοι να ριχτούσιν. 
Για χάρην της πατρίδος τους σκληρά να πολεμήσουν 
και το δεντρόν της λευτεριάς με αίμαν να ποτίσουν. 
Έτοιμοι να θυσιαστούν όλοι οι πατριώτες 
κι αίσχος γιατί βρεθήκασιν στον τόπον μας προδότες. 
Χαρράμιν τους εγίνηκεν το γάλαν που βυζάσαν 

και φίδια έν' φαρμακερά τ' αργύρια που πιάσαν, 
διότι οι μανάδες τους έτσι τους ετιμάσαν. 
Προδώννασιν τους ήρωες, με δίχως να σκεφτούσιν, 
τζι εν εδικλούσασιν ψηλά, τον ουρανόν να δούσιν, 
τα ιερά και όσια πως τα καταπατούσιν. 
Πολλοί επροδοθήκασιν κι αδικοστωθήκαν 
κι οι Αγγλοι, οι δυνάστες μας, για τούτον εχαρήκαν. 
Και τον Πετράκην στην Οράν με δόλον επροδώσαν 
και τότε αρκετός στρατός τον επερικυκλώσαν. 
Για να τον πιάσουν ζωντανόν είχαν επιθυμίαν, 
διά να ανακαλύψουσιν κι άλλην πληροφορίαν. 
Πολλοί που τον εξέρασιν γι' αυτόν επροσπαθήσαν, 
πώς να τον εγλιτώσουσιν, αλλά δεν ημπορήσαν. 
Μόνος του ο Σταυραετός εις της Οράς τα μέρη 
ορκίστηκεν να σκοτωθεί με τ' όπλον εις το σέριν. 
Εκτύπησεν το όπλον του χαμαί ανδρειωμένα 
κι είπενζ «πατρίδα μου γλυκιά, θα σκοτωθώ για σένα». 
Ο Γιώργος από την Οράν, που 'ταν κι αυτός αντάρτης, 
τρέχει λαλεί του· «να κρυφτείς, Πέτρο, μαζί μου νά 'ρτεις». 
Λέει του- «έν' αδύνατον για να υποχωρήσω, 
»για να με πιάσουν ζωντανόν δεν θέννα τους αφήσω». 
Ο Γιώρκος τότε λέει τουζ «θά 'ρθω και 'γώ μαζίν σου, 
»δεν θα σ' αφήσω μόνον σου να χάσεις την ζωήν σου». 
Ο δε Πετράκης λέγει τουζ «μόνον μου να μ' αφήσεις 

»κι ό,τι σου πω να μου κροστείς, 
»κάπου αλλού θα χρειαστείς 
»για να υπηρετήσεις. 

»Μόνον μιαν χάρην σου ζητώ, σαν φύεις και γλιτώσεις, 
»να πάεις εις την μάναν μου, χαιρετισμούς να δώσεις». 
Ευθύς εφιληθήκασιν κι εσφιχταγκαλιαστήκαν, 
για τελευταίαν τους φοράν τότε κι εχωριστήκαν. 
Οι Αγγλοι επροχώρησαν τέλεια κοντά του τότες 
κι έμεινεν μόνον το παιδίν σε τόσους στρατιώτες. 
Η μάχη εξεκίνησεν με τ' όπλου του τον κρότον, 
π' άρχισεν πυροβολισμούς και χτύπησεν τον πρώτον. 
Τότε που σπίτιν του σπιθκιού, που δώμαν του δωμάτου, 

επέταν σαν τον αετόν 
και σπίτιν ακατοίκητον 
βάλλει οχύρωμάν του. 

Τους ήρωες που πέσασιν το αίμαν τους εδίψαν, 
μα τα πολεμοφόδια γρήγορα τους ελείψαν. 
Η μάχη εσυνέχισεν δυο ώρες και περίτου, 
κι όπως λαλούν οι χωρκανοί, σωστός πόλεμος ήτουν. 
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Που λείψασιν τον ήρωαν πιον τα πολεμοφόδκια, 
διά να μην παραδοθεί, έριξέν το στα πόδκια. 
Εκεί όμως που έτρεχεν ενέδρα του εστήθην 
κι εκτύπησεν τον ήρωα μια σφαίρα εις τα στήθη. 
Ευθύς εξάπλωσεν χαμαί του μάκρου και του πλάτου 
και τρέχαν από τες πληγές, βρύσες τα αίματα του. 
Μια σφαίρα πα' στο στήθος του κι άλλη στην κεφαλήν του, 
αφήκασιν την δόξαν του και σβήσαν την ζωήν του. 
Μέσα στο πενήντα εφτά, την κοσιμιάν του Μάρτη, 
με γαίμαν πατριωτικόν τζειαμαί η γη εβάφτην. 
Μια πλάκα αναμνηστική στέκει για μαρτυρίαν, 
πως ο Πετράκης έπεσεν για την ελευθερίαν. 
Κάθε διαβάτης που περνά το βλέμμα θα δικλήσει, 
να πει δυο λόγια θαυμασμού και να τον μακαρίσει. 
Εις του Πετράκη την ταφήν, λοιπόν, νά 'ρτουμεν τώρα, 
που τον εθάψαν με τιμές, με λούλλουδα, με φκιόρα. 
Στην Σκάλαν τον εφέρασιν εις το νοσοκομείον, 
τον ήρωα που έπεσεν στης μάχης το πεδίον. 
Και του Πετράκη τους γονείς τότε ειδοποιούσιν, 
ο γιος τους εσκοτώθηκεν, να πάσιν να τον δούσιν. 
Στο σπίτιν τους π' ακούστηκεν, είπεν η μάνα πρώτη· 
«χαλάλιν της πατρίδος μου του γιόκκα μου η νιότη». 
Δεν λέγω πως δεν έκλαψεν που μέσα η καρδιά της, 
αλλά ανταποκρίθηκεν σαν μάνα Σπαρτιάτις. 
Επήραν τον πατέραν του κι εγνώρισεν τον γιον του 
κι ύστερα εσηκώσαν τον να κάμουν το θαφκειόν του. 
Βάλλουν τον μες στο φέρετρον, στεφάνια φορτωμένον 
και με την γαλανόλευκην που πάνω σκεπασμένον. 
Παίρνουν τον εις την εκκλησιάν, κάμνουν ακολουθίαν 
και παρακολουθήσασιν από πολλά χωρία. 
Μετά που παραδώσασιν τον ήρωαν του τάφου, 
μιαν εθνικήν επιγραφήν πα' στον σταυρόν του γράφουν. 
Όλος ο κόσμος, πράγματι, λούννετουν του κλαμάτου, 

που 'χεν του ήρωα καρδιά 
κι εξέβηκεν η λευτεριά 
από τα κόκκαλά του. 

Το ποίημαν της μάνας του ακόμα μες στ' αυτίν μου· 
«γιόκκα μου, που σκοτώθηκες, 
»μ' αφο' 'ν εν επαραδόθηκες, 
»ας έχεις την ευχήν μου». 

Κι εσείς, νεκροί, που πέσετε κι είστε στην γην θαμμένοι, 
ξυπνάτε κι η πατρίδα σας είν' ελευθερωμένη. 
Το αίμαν σας που χύσετε χαμένον δεν επήγεν, 
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η σκλαβωμένη Κύπρος μας την λευτεριάν της είδεν. 
Οφείλομεν τους ήρωες να τους ευγνωμονούμεν 
και πάντα στον εθνάρχην μας όλοι να πειθαρχούμεν. 

[23] 

ΔΡΑΣΙΣ ΚΑΙ ΘΥΣΙΑ ΤΟΥ ΗΡΩΟΣ / ΤΟΥΜΑΖΟΥ Μ. ΤΟΥΜΑΖΟΥ 
/ Τουμάζος Μ. Τουμάζου ετών 23ων / εξ Αθηαίνου / Πεσών την 23ην 
Αυγούστου 1956 / Συντάχτης ΑΝΔΡΕΑΣ Π. Μ Α Π Π Ο Υ Ρ Α Σ / εξ Αρα-
δίππου 1959. 

Δώσ' μου, μανούλλα, την ευχήν, τον όρκον να τηρήσω 
και το δεντρόν της λευτεριάς με αίμαν να ποτίσω. 
Δεν θέλω να με κλάψετε, με να με λυπηθείτε, 
«χαλάλιν της πατρίδος μας» το τέκνον σας να πείτε. 
Όταν ακούστην η φωνή κι η δράσις της ΕΟΚΑ 
και στο πλευρόν της αρκετοί όρκον πιστόν εδώκαν, 
καθένας ό,τι δύνεται στην Κύπρον να προσφέρει, 
για να ξεβεί που την σκλαβιάν κι από το ξένον χέριν, 
την Κύπρον από την σκλαβιάν εθέλαν να ποσπάσουν 
και την ζωήν τους έτοιμοι γι' αυτήν να θυσιάσουν. 
Για χάρην της πατρίδος τους εις τα βουνά εβκήκαν, 
ελευθερίαν ή θάνατον στο όπλον ορκίστηκαν, 
ενώσαν τες δυνάμεις για τον αγώναν ούλοι, 
που 'μαστιν στην Μεσόγειον οι τελευταίοι δούλοι. 
Χάρην εις τους λεβέντες μας, στην τόσην τους θυσίαν, 
τα νέφη εσκορπίσασιν κι ήλθεν ελευθερία. 
Την Κύπρον από την σκλαβκιάν αυτοί ελευθέρωσαν, 
να πληρωθεί ο πόθος τους κι ο όρκος τους που δώσαν. 
Το χώμαν το κυπριακόν με γαίμαν εζυμώθην 
κι από το ξένον καθεστώς η Κύπρος μας εσώθην. 
Πα' στα δικά τους κόκκαλα η λευτεριά εκτίστην 
και το δεντρόν της λευτεριάς με γαίμαν εποτίστην. 
Με κείνους π' αγωνίστηκαν ενάντια του ξένου 
έν' κι ο Τουμάζος Μιχαήλ από την Αθιένου. 
Νέος εικοστριών χρονών, εις τον ανθόν της νιότης, 
έδωσεν όρκον ιερόν σαν κάθε πατριώτης. 
Γεμάτος πατριωτισμόν από μικρόν παιδάκιν 
και μιμητής του Πανουργία και του Καραϊσκάκη, 
έθελεν την πατρίδαν του να εξυπηρετήσει, 
η Κύπρος να ξεσκλαβωθεί, ελεύθερη να ζήσει. 
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Η μάνα του με πρόσταξεν ποίημαν να συντάξω, 
την δράσην, την θυσίαν του για να του περιγράψω. 
Ποτέ του δεν επίκρανεν με μάναν, με πατέρα, 
στα κτήματα του δούλευκεν με ζήλον καθημέρα. 
Στους χωρκανούς εφέρνετουν πάντα με καλοσύνην 
και βοηθούσεν τακτικά την ελεημοσύνην. 
Εργάζετουν ως γεωργός μέσα στα κτήματα του 
κι άρεσκέν του να βοηθά τ' ανήμπορου πλασμάτου. 
Εκτός από τα γράμματα που 'μαθεν στα σχολεία, 
εδιάβαζεν θρησκευτικά κι ιστορικά βιβλία. 
Εις την μελέτην, πράγματι, αυτός που επεδόθην 
ο πόθος της ελευθέριας μέσα του εριζώθην. 
Όταν με την μητέραν του στο σπίτιν εμιλούσεν, 
πάντα για την πατρίδαν του κάτι της ιστορούσεν. 
«Καμιάν φοράν, μητέρα μου, η τύχη αν το φέρει 
»να με καλέσει η Πατρίς, δώσ' μου κι εσύ το χέρι, 
»να το φιλήσω, μάνα μου, να σε ποχαιρετήσω 
»και να μου δώσεις την ευχήν, τον όρκον να τηρήσω. 
»Κι αν έν' της μοίρας μου γραφτόν να δώσω την ζωήν μου 
»για χάρην της πατρίδας μου, θα το 'χω για τιμήν μου». 
Τα όσα ονειρεύετουν εγίνασιν αλήθεια, 
γιατ' είχεν πατριωτισμόν από μικρός στα στήθια. 
Ήλθεν η ώρα η καλή και η ευλογημένη 
η Κύπρος να ξεσκλαβωθεί που ήταν σκλαβωμένη. 
Εδώσαν όρκον ιερόν πολλοί για την πατρίδα 
κι έγραψαν με το αίμαν τους μια ιερήν σελίδα. 
Άλλοι εβκήκαν στα βουνά με τ' όπλον εις το χέριν, 
στες πολιτείες, στα χωρκά, παντού, σ' όλα τα μέρη. 
Γιατ' ήταν όρκος ιερός να μεν μείνουμεν δούλοι, 
η Κύπρος να ξεσκλαβωθεί ή να χαθούμεν ούλοι. 
Κι ο Τουμαζής ορκίστηκεν ζωήν να θυσιάσει 
κι εξέβηκεν εις τα βουνά όπλα να ετοιμάσει. 
Ολομερίς εργάζετουν μέσα στα κτήματα του, 
την νύκταν αγωνίζετουν για τα ιδανικά του. 
Το χίλια εννιακόσια έτος πενήντα έξι, 
κοστρείς τ' Αυγούστου, μάλιστα, χωρίς λεπτόν να ρέξει, 
πως έννα πά' στ' αμπέλιν του, πιάννει ένα καλάθιν, 
χωρίς να ξέρει το κακόν τζείνον που 'χεν να πάθει. 
Επήαν μ' έναν σύντροφον πόμπες να ετοιμάσουν, 
της Κύπρου τους αγωνιστές να τους εφοδιάσουν. 
Μα του Τουμάζου τζει χαμαί θα ήταν το γραφτόν του 
εις την σελίδαν να γραφτεί των συμπατριωτών του. 
©υσιασμένην την ζωήν είχεν για την πατρίδαν 

κι εκεί που αγωνίζετουν έσπασεν μια οβίδα. 
Τα βλήματα τον Τουμαζή σκληρά τον εκτυπήσαν, 
την νιότην τ' αφαιρέσασιν και την ζωήν του σβήσαν. 
Αφήκασιν την δόξαν του να λάμπει σαν αστέριν, 
για να τον μακαρίζουσιν νέοι, παιδκιά και γέροι. 
Στον τόπον τζείνον έπεσεν το νεκρικόν του σώμαν 
κι έβρεξεν με το αίμαν του το πατρικόν μας χώμαν. 
Κι ο σύντροφος του δίπλα του πάρα πολλά πληγώθην 
αν κι έμεινεν ανάπηρος, που την ζωήν εσώθην. 
Ο Τουμαζής ήταν νεκρός κι ο άλλος πληγωμένος 
κι ο τόπος ούλος τζει χαμαί με γαίμαν ποτισμένος. 
Εκεί καμιάν βοήθειαν ίσως και να ζητούσαν, 
μα είχαν μόνον τα πουλιά ψηλά που κελαδούσαν. 
Τζει κάτω που κτυπήσασιν, πίσω σε άλλον μέρος, 
μες στα χωράφκια βρέθηκεν τυχαίως ένας γέρος. 
Αντιλάλησαν τα βουνά π' ακούστηκεν ο κρότος 
και στους λεβέντες έφτασεν ο γέρος τζείνος πρώτος. 
Δεν ημπορούσεν τίποτε για να τους βοηθήσει 
και γύρισεν για το χωρκόν, να το ειδοποιήσει. 
Ομπρός του όποιον εύρισκεν ελάλεν το μαντάτον 
κι η Αθιένου έγινεν αμέσως άνω κάτω. 
Αστυνομία και στρατός στον τόπον τζείνον πάσιν 
τζι εν επιτρέπαν κανενός κοντά να πλησιάσει. 
Τον πληγωμένον πιάννουν τον και μονομιάς εφύαν, 
επήραν τον εις τον γιατρόν να κάμει θεραπείαν. 
Αλλά όμως τον Τουμαζήν, τον τρισμακαρισμένον, 
αφήκαν τον ολονυκτίς στο χώμαν ξαπλωμένον. 
Και του Τουμάζου τους γονιούς ευτύς ειδοποιούσιν, 
ο γιος τους εσκοτώθηκεν, να μην τον καρτερούσιν. 
Τότε η μάνα άρκεψεν κλάματα για τον γιον της, 
π' ανάγιωσεν κι ανάθρεψεν το γάλαν το δικόν της. 
«Τουμάζο μου, λεβέντη μου και φως των αμμαδκιών μου 
»για χάρην της πατρίδος μας διώ κι εγώ τον γιον μου. 
»Για τον αγώναν πέθανες που ήταν η χαρά σου, 
»για να πραγματοποιηθούν, γιε μου, τα όνειρα σου». 
Γυρισημέρα το πρωίν παίρνουν τον εις την Σκάλαν, 
στον θάλαμον τον νεκρικόν τον Τουμαζήν εβάλαν. 
Οι χωρκανοί κι οι συγγενείς απέξω περιμένουν, 
για να τους δώσουν τον νεκρόν να παν στην Αθιένου. 
Αφού εκάμαν τον νεκρόν νόμιμον νεκροψίαν, 
με τες σημαίες παίρνουν τον, να του γενεί κηδεία. 
Εγέμωσεν το φέρετρον στεφάνια τζαι λουλλούδκια 
και όλοι του λαλούσασιν της λευτεριάς τραούδκια. 
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Τ' αδέρφια κι ο πατέρας του κι η μάνα του ακόμα 
«γιατί φεύκεις, λεβέντη μας», έλεγαν μ' ένα στόμαν. 
«Ξύπνα δυο λόγια να μας πεις, να μας παρηγορήσεις 
»κι όλα τα παλλικάρια σου να τα ποχαιρετήσεις. 
»Ξύπνα και πες τον όρκον τους, πιστά να τον βαστάξουν, 
»από τον ξένον τον ζυγόν την Κύπρον ν' απαλλάξουν. 
«Ποιος σου το παραλάλησεν και ποιος σου το 'πεν, γιε μου, 
»κι εσύ να πάεις μάρτυρας στες δώδεκα τ' Αρτέμου». 
Τ' Αυγούστου εις τες δώδεκα τον ίδιον τον χρόνον 
Αρτέμος εσκοτώθηκεν για την πατρίδαν μόνον. 
Δίπλα τ' Αρτέμου θάψασιν τον ήρωαν Τουμάζο, 
τον Πλάστην μου παρακαλώ και που καρκιάς δοξάζω, 
να έχουν γαίαν ελαφράν και μνήμην αιωνίαν, 
όσοι επέσαν μάρτυρες για την ελευθερίαν. 

[24] 

ΕΘΝΙΚΟΝ ΠΟΙΗΜΑ / Περιέχον γεγονότα που συνέβησαν εις Κΰκ-
κον / κατά την κατοχήν των Βρεττανών στρατιω / τών εις την I. Μο-
νήν τα έτη 1956-1959./ Συνταχθέν υπό / Π Ρ Ο Κ Ο Π Ι Ο Υ Η. 
Π Α Π Α Ζ Α Β Ο Υ / εκ Μηλικουρίου / Τυποις: «ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ» - Θ. 
Γ. Κυριακίδη. 

Χίλια εννιακόσια έτη πενήντα έξι, 
του Ιουνίου στες οκτώ, η ώρα ήταν έξι. 
Παρασκευή ξημέρωσεν οκτώ του Ιουνίου, 
κατέβησαν οι Βρεττανοί γέννημαν του ηλίου. 
Τον Κύκκον περικύκλωσαν που μιαν μεργιάν ως άλλην, 
άρχισαν τότες έρευνες όλοι, μικροί, μεγάλοι. 
Κατόπιν εκατέβησαν κάτω στην εκκλησίαν, 
να κάμουν έρευνες γερές κοντά στην Παναγίαν. 
Σηκώννασιν τα μάρμαρα, τους σκάμνους ετσακκίζαν, 
για νά 'βρουσιν τον Γρίβαν μας τζει μέσα ενομίζαν. 
Γεννάδιος σκευοφύλακας θυμώνει και λαλεί τουςζ 
«βκάρτε τους σκύλλους», λέει τους, «έξω», παρακαλεί τους, 
εκείνοι τον υβρίζασιν τζαι «φάκκι» του λαλούσαν. 
Αντί να τους εβκάλουσιν, εις το ιερόν τους βάλλουν, 
«γκόου... ον» του λέγουν, φίλοι μου, και τον περιγελούσαν. 
Κατόπιν από κει εξέβησαν πάνω στο Ηγουμενείον, 
σηκώννουσιν τα μάρμαρα, νά 'βρουσιν το θηρίον... 
Σηκώννασιν τα μάρμαρα, τες πόρτες ετσακκίζαν, 
για νά 'βρουσιν τον Γρίβαν μας τζει μέσα ενομίζαν. 

Κατόπιν εκατέβασαν την σκάλαν μες στην στέρναν, 
για νά 'βρουσιν τον Διγενήν, επήρεν τους η τρέλλα! 
Οι ξένοι έν' που έρκουνταν να παν να προσκυνήσουν, 
ξοπίσω τους ετρέχασιν, να μεν εξηστρατήσουν. 
Εθώρουν με τα μάτια μου, άκουα με τα φκια μου, 
άνδρες, γυναίκες και παιδκιά ερέσσαν που κοντά μου. 
θα κάμομεν παράκλησην κοντά στην Παναγίαν, 
«γκόου ον...» τους ελαλούσασιν, να φύουν με την βίαν. 
Εβκαίνναν που την εκκλησιάν και πάνω τους εβκάλλαν, 
και μέσα στ' αυτοκίνητα αμέσως τους εβάλλαν. 
Τα τέκνα των εκλαίασιν, «μαμά, παπά» ζητούσαν, 
ούτε φαΐν, ούτε ψουμίν, ούτε νερόν να πιούσιν, 
ούτε να ξηστρατήσουσιν, ούτε να κοιμηθούσιν. 
Τζει πέρα στο κωμοδρομειόν έν' η τοποθεσία, 
κάθουνταν τα ελικόπτερα, έκαμναν... θεραπεία. 
Τζει πέρα στο κωμοδρομειόν σφαίρες πολλές εσύρναν, 
τρακόσιες, περισσότερες, μες στο βουνόν τες σύρναν. 
Πάνω στου Κύκκου το βουνίν βρίσκεται η «τσαέρα» 
εχαλάσαν την οι Βρεττανοί, έκτισαν άλλην νέαν. 
Πάνω στου Κύκκου το βουνίν αντάρτες κατοικούσαν, 
ερέσσασιν οι Βρεττανοί τζαι δεν τους εθωρούσαν. 
Απόστολε Ανδρέα μου, που 'σαι στο παραδείσιν, 
να βλέπεις τους αντάρτες μας, κανείς μην τους εγγίσει. 
Απόστολε Ανδρέα μου, που 'σαι στο παραδείσιν, 
έβλεπε τους αντάρτες μας τζει μες στο παρακλήσιν. 
Τριάντα μήνες έκαμεν Κύκκον και Μυλικούριν, 
ερέσσαν τζαι οι Βρεττανοί ομπρός τους μονογούριν. 
Τριάντα μήνες έκαμαν μες στα βουνά τζαι δάση, 
προδότης δεν εφάνηκεν να τους καταδικάσει. 
Κύκκον και Μυλικούριον και Πάφον επαρχίαν 
μες στον «Πλατύν» εδκιανεύκοντο με τ' άγρια θηρία. 
Εβκάλλαν τα παπούτσια τους και ρούχα τα τυλίαν, 
να μεν επιάσουν μαλαήν με πόθθεν έν' που πήαν. 
Μες στες καλύφες έππεφταν και βαργιαναστενάζαν, 
ετρώαν κληματόφυλλα και κάμνασιν και χάζια. 
Επλάγιαζαν πα' στα δεντρά, στα δάση και μες στες στράτες. 
Ο Μούσκος δεν επέθανεν, ούτε ο Αυξεντίου, 
ο Δράκος είναι ζωντανός και φίλοι του ιδίου. 
Κείνος που τους επρόδωσεν είναι καταραμένος, 
που τον αφέντην τον Θεόν είναι αφορισμένος. 
Κείνοι που τους επρόδωσαν να λύσουν και να στάξουν, 
να μην βρεθούνε πλάσματα στον κόσμον να τους κλάψουν. 
Κείνος που τους επρόδωσεν τα μάτια του να βκούσιν, 
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να περπατεί πάνω στη γην και φως να με θωρούσιν. 
Ο Αυξεντίου πέρασεν από τα Καμινάρκα, 
στο Μυλικούριν έφτασεν, οδήγαν παλλικάρκα. 
Ο Αυξεντίου πέρασεν από το Μυλικοΰριν, 
Κύκκον έν' που έφτασε με το χρυσόν παούριν. 
Εις την βρυσούαν ηύρεν τον μία μικρή γεναίκα, 
ψουμίν έν' που εζήτησεν κι αμέσως του εδώκαν. 
Θέλω να γράψω κάτιτι και για τον Κοντεμένον, 
εγέλασεν τους ο στρατός, που να τον δω καμένον. 
Πήραν τους εις το Κιόνελλι και τους εξαπολήσαν, 
να πάσιν εις τα σπίτια των, εκεί τους οδήγησαν. 
Οκτώ νομάτους σκότωσαν, οι δύο είναι αδέρκια, 
ξύλα, μασαίρκα, άρματα, άλλοι με τα τουφέκκια. 
Οι Τούρκοι περιμένουσιν Κοντεμενιώτες να φτάσουν, 
αν το 'ξευραν, οι δυστυχείς, πως έννα τους γελάσουν, 
έθεν να πογυρίσουσιν, χωρίς τους πεισκάσουν. 
Κρίμας τους νέους, κρίμας τους και φέραν την απάτην, 
πήραν τους εις το Κιόνελλι για να τους πούσιν «κάτι»... 
Μακάριος, Μακάριος, Μακάριος ο Γ' 
έφερεν την ελευτεριάν και πλέον πια κανεί τον. 
Είμαστιν όλοι σύμφωνοι και να 'χομεν αγάπην, 
θα ζήσομεν ελεύθεροι, καθώς είναι τα κράτη. 
Ο ένας αν τραβά πετσίν τζαι ο άλλος το τομάριν, 
εννά μας φάσιν, φίλοι μου, δαίμονας να μας πάρει. 
Να ζήσει ο Μακάριος, να ζήσει και ο Γρίβας, 
να ζήσουν οι λεβέντες μας και όλ' η συνοδεία. 
Να ζήσουν και να χαίρονται, χρόνια πολλά να ζήσουν, 
την βασιλείαν του Θεού να την κληρονομήσουν. 
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ΕΥΑΣ Γ. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ / ΕΚ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ / ΠΟΙΗΜΑΤΑ 
ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΑ / ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ / ΚΑΙ / Μ Ι Χ Α Λ Η Σ ΚΑ-
ΡΑΟΛΗΣ / ΕΚΔΟΣΙΣ ΠΡΩΤΗ / ΚΑΤΩΚΟΠΙΑ / 1959 / Τύποίς 
ΖΑΒΑΛΛΗ, Λευκωσία. 

Σήμερον μαύρον σύννεφον τον ουρανόν σκεπάζει 
κι ενγένει όλ' η Κύπρος μας κλαίει κι αναστενάζει. 
Που χάσαμεν ένα παιδίν, τ' όνομάν του Γρηγόρην, 
που τον απανθρακώσασιν μέσα στα μαύρα όρη. 
Ωσάν τον Διάκον ζωντανόν οι Τούρκοι που σούβλισαν, 

έτσι και τον Γρηγόριον στο σπήλαιον εψήσαν. 
Πρώτον οφείλω να σας πω για το γεννητικόν του, 
που μες στην Λύσην έμαθα αυτού έν' το χωρκόν του. 
Από μητέραν και παπάν καλοαναθρεμμένος, 
μάλιστα, σαν μου είπασιν, ήταν και μορφωμένος. 
Τελειώνει το Γυμνάσιον, νερόν τα γράμματα του, 
για την Ελλάδαν ύστερα έσασεν τα χαρτιά του. 
Εις τας Αθήνας έφθασεν αυτός για να σπουδάσει, 

την γλώσσαν την δημοτικήν 
πίσω στην Κύπρον να στραφεί 
τζαι μιαν δουλειάν να πιάσει. 

Των Ευελπίδων την Σχολήν σαν μου 'παν ι-σπουδάζει, 
τίτλον ανθυπολοχαγού έτυχεν για να πιάσει. 
Μες στο πανεπιστήμιον, λοιπόν, σαν ι-σπουδάζει, 
σάλπισμαν του συναγερμού ακούει να φωνάζει. 
Ακουσεν να φωνάζουσιν εις τα βουνά να βγούμεν, 
όλοι να πολεμήσομεν, να ελευθερωθούμεν. 
Οι Ιταλοί εκήρυξαν πόλεμον στην Ελλάδα, 
πάει κι αυτός κι εγράφτηκεν ευθύς σε μιαν ομάδα. 
Αφήνει τότε τες σπουδές κι επήγεν στρατιώτης 
και μάλιστα εθελοντής κι έδειξεν αξιότην. 
Καλά τους εγυμνάσασιν στον πόλεμον που πήγαν 
κι έγινεν ανθυπολοχαγός εις μίαν μεραρχίαν. 
Ένα τάγμα του δώσασιν, τον κάμαν αρχηγόν του, 
σαν έκλεισεν ο πόλεμος, εστράφην στο χωρκόν του. 
Γίνην σοφέρης κι έμαθεν και πόλεις και χωρία 
μιαν νέαν εχαρτώθηκεν, την λέγουν Βασιλείαν. 
Έμεινεν μες στα βάσανα, στες πίκρες ποτισμένη, 
πο' 'χασεν το ταιράκιν της, η τρισδυστυχισμένη. 
Ήταν πουλλίν κελαδιστόν, κελάδαν μες στα δάση, 
και σήμερα τον έχασεν κι εν θα τον ι-ξεχάσει. 
Γίνην κοσιοχτώ χρονών, νέος χαριτωμένος, 
στην τόλμην και στην δύναμην ήταν ανδρειωμένος. 
Αυτός έν' που οργάνωσεν, λέγουσιν, την ΕΟΚΑ 
και με τον Γρίβαν στα βουνά κείνος εξέβην πρώτα. 
Εις τους γονιούς του άφησεν αυτός την χαρτωμένην 
και με τον Γρίβαν αρχηγόν εις τα βουνά ξεβαίννει. 
Ήταν το χέριν το δεξίν του Γρίβα στην δουλειάν του 
και σήμερα τον έχασεν κι εράγην η καρδιά του. 
Σύντομα θα εκδικηθεί κι αν ο Θεός το θέλει 
στην Κύπρον την ελευθερίαν γρήγορα θα την φέρει. 
Τον πρόλογόν μου ως εδώ θα τον ι-σταματήσω, 
η μάχη πώς εγίνηκεν εννά σας ιστορήσω. 
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Πα' στα βουνά τ' απάτητα του Μαχαιρά επήαν 
με τέσσερις συντρόφους του κι εκάμαν κατοικίαν. 
Κάμνουν έναν κρησφύγετον, καλά το ασφάλισαν, 
με θάμνους εις την πόρταν του τζαι μιαν τρύπαν αφήσαν. 
Που τζειαχαμαί ξεβαίννασιν τους τόπους για να δούσιν, 
μήπως υπάρχει κίνδυνος τζει μέσα να κρυφθούσιν. 
Του Χάρντιγκ τα στρατεύματα πα' στα βουνά ξεβαίναν 
και έρευνες εκάμνασιν μα 'ν τους επετυγχαίναν. 
Δεν τους επετυγχαίνασιν γιατί ήταν κρυμμένοι, 
μέσα εις το κρησφύγετον καλά ασφαλισμένοι. 
Εκατατρέχαν τους πολλά κι εμέν καθώς μου είπαν, 
τζαι δυο φορές περάσασιν του σπηλαίου την τρύπαν. 
Ένας βοσκός επρόδωσεν κι έδειξέν τους τον τόπον 
κι έφθασαν εις το σπήλαιον μετά μεγάλων κόπων. 
Σαν τον Ιούδαν στον Χριστόν αυτός οδήγησέν τους, 
δείχνει τους το κρυσφύγετον κι έφυεν τζι άφησέν τους. 
Λαλούσιν τζείνος ο βοσκός πως τους ετροφοδόταν 
τζι αμέσως το κρησφύγετον δείχνει στους στρατιώτας. 
Ήταν σαν μου 'πασιν βοσκός μέσα στο μοναστήριν, 

παντρεύτην κόρην 'νού παπά 
τζι έπαιρνέν τους τα τρόφιμα 
στο σπήλαιον χαζίριν. 

Γι' αυτό πληροφορήθησαν καλά-καλά τα μέρη, 
μα η κατάρα του παπά γρήγορα θα τον έβρει. 
Σείεν κοπεί η γλώσσα του, τα σέρκα και τα πόδκια 
ή νάν' ι-στράψει ο Θεός κι αυτόν να κάψει πρώτα. 
Πρόδωσεν πέντε πλάσματα, η γλώσσα του να λύσει 
τζαι πώς εννά πολοηθεί εις του Θεού την κρίσην, 
τζει κάτω στο ανάθθεμαν αυτός να κατοικήσει! 
Σείεν του λείψει το ψουμίν κόμα τζαι το φαΐν του, 
τον Αυξεντίου πρόδωσεν τζι έχασεν την ζωήν του. 
Τζι άλλοι να μπαίνουν φυλακήν τζι άλλοι να τρώσιν ξύλον, 
να τον αλέσουν ζωντανόν πρέπει του πα' στον μύλον. 
Οι στρατιώτες μονομιάς το σπήλαιον εζώσαν 
και τους ετριγυρίσασιν και τους περικύκλωσαν. 
Βλέπουσιν εις το σπήλαιον πλάσματα να κινούνται, 
την ακοήν τους βάλασιν τότε και κρολοούνται. 
Οι στρατιώτες στάθησαν εις τον γυρόν με τάξην 
τζαι μιαν λέξην ακούσασιν να λέγουσιν «εντάξει». 
Του Αυξεντίου ήτανε είτε που τους συντρόφους 
και τριγύρισαν τα βουνά και τους μεγάλους λόφους. 
Άμα τους τριγυρίσασιν και τους περικύκλωσαν, 
σημείον να παραδοθούν αμέσως τους εδώσαν. 
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Μόλις εχάραξεν το φως να ξημερώσ' η μέρα 
και για σημείον ρίξασιν στο σπήλαιον μιαν σφαίρα. 
Οι σύντροφοι του ερωτούν τότε τον αρχηγόν τους 
τι πρέπει για να κάμουσιν και ποιος έν' ο σκοπός του. 
Αέγουν του· «τι θα κάμομεν, εννά παραδοθούμεν, 
»ή ούλλοι μας θα μείνομεν εδώ να σκοτωθούμεν». 
«Παραδοθείτε», λέγει τους, «κι εγώ το όπλον πιάννω 
»δα μέσα δα στην κρύπτην μου θα μείνω να πεθάνω. 
»Παρά να πέσω ζωντανός εις των εχθρών τα χέρια 
»ας παραδώσω την ψυχήν στον Μέγα Βασιλέα. 
»Παρά να πέσω», λέγει τους, «στα χέρια των τυράννων 
»ας παραδώσω την ψυχήν στους ουρανούς επάνω». 
Οι τέσσερις σύντροφοι του τότε παραδόθηκαν 
κι ευθύς κατά διαταγήν τα χέρια ψηλωθήκαν. 
Γρηγόριος σαν έμεινεν στου σπηλαίου τον θόλον, 
άρχισεν να πυροβόλα και με το πολυβόλον. 
Αντιλαλούσαν τα βουνά και θάμπωναν τον ήλιον 
που τους καπνούς των τουφεκιών που ρίχνουνταν στο σπήλιον. 
Του Χάρτινγκ στρατιώτες του πολλοί νεκροί στρώθηκαν 
κι ένας ανθυπολοχαγός κι εμέν καθώς μου είπαν. 
Τότε αξιωματικός ευθύς τηλεφωνάει 
στον Αστυνομικόν Σταθμόν βοήθεια να πάει. 
Τηλεφωνάζ «βοήθειαν, κίνδυνον διατρέχω 
»και τον στρατόν μου έχασα και πλέον δεν αντέχω». 
Και τρεις χιλιάδες έμαθα έφθασαν στρατιώται 
και πάνω ελικόπτερα ζώσαν το σπήλαιον τότε. 
Τον Αυξεντίου πλήγωσαν, λέγουσιν, πα' στο γόνα 
κι οι στρατιώται έριχναν παντού τα δακρυγόνα. 
Στο πόδιν τον πληγώσασιν, το γαίμαν του επύταν, 
γονατιστός τες τουφεκκιές έσυρνεν που την τρύπαν. 
Τον σπήλιον ετρυπήσασιν, κι εμέν καθώς μου είπαν, 
τες βόμβες έν' που έσυρνεν που τζει χαμαί στην τρύπαν. 
Εστειλαν έναν σύντροφον να τον ειδοποιήσει 

αν θέλει να παραδοθεί 
κι ο σπήλιος θ' ανατιναχθεί 
κι αυτός θα ξεψυχήσει. 

Μόλις είδεν τον σύντροφον, τότε αυτός εχάρην, 
«μολών λαβέ», εφώναξεν, τα όπλα να μου πάρεις. 
Σαν έμπηκεν ο σύντροφος να τον ειδοποιήσει, 
ο Αυξεντίου σκέφθηκεν κι αυτόν να τον κρατήσει 
κι είπεν του- «τώρα θέλω σε για να μου βοηθήσεις». 
Ευστάθιον τον λέγασιν εκείνον Αυγουστίνον, 
λέγει του· «είμαι πρόθυμος, μαζί σου για να μείνω. 
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»Πες μου τι θέλεις, αρχηγέ, και θα σου βοηθήσω». 
«Φέρ' μου τες σφαίρες μου κοντά κι εν μπορώ να πατήσω. 
»Φέρ' μου τες σφαίρες ως την μιαν κι ούλλες εννά τες ρίψω 
»κι έναν καλόν παράδειγμα στους Αγγλους έννα δείξω». 
Σαν είδεν και γίνηκαν δυο, παίρνει μεγάλον θάρρος, 
ο ένας εκουβάλεν τες κι έσυρνέν τες ο άλλος. 
Δεκάωρον διήρκεσεν η μάχη τους, λαλούσιν, 
και χίλιες σφαίρες έρριξεν, καθώς μου ιστορούσιν. 
Σωρός χαμαί στρωθήκασιν, λέγουν, οι σκοτωμένοι, 
μα δεν ι-ξέρω να σας πω πόσοι έν' πληγωμένοι. 
Οι σφαίρες εσωθήκασιν, δεν ξεύρει τι να κάμει, 

δεν θέλει να παραδοθεί, 
μονάχος του να σκοτωθεί 
καλλιόν του να πεθάνει. 

Τον σύντροφόν του διαμιάς απέξω τον ι-στέλλει, 
κείνην την ώραν την ζωήν αυτός να χάσει μέλλει. 
Την τελευταίαν σφαίραν του πάνω του την γυρίζει 
και τα μυαλά του στην στιγμήν εκείνος τα σκορπίζει. 
Τέλος, αφού πολέμησεν ανδρεία και γενναία 

κι ο κόπος του εξέβηκεν 
και την ψυχήν παρέδωκεν 
στον Μέγαν Βασιλέαν. 

Σκοτώθην κι εν επιάστηκεν εις του εχθρού το χέρι 
και την αθώαν του ψυχήν την πήραν οι Αγγελοι. 
Μένει νεκρός κι αναίσθητος στου σπηλαίου τον θόλον, 
λέγουσιν εθυσιάστηκεν με τ' οπλοπολυβόλον. 
Στες τρεις Μαρτίου ακριβώς Κυριακήν ημέραν 
ο Αυξεντίου παίχτηκεν με μια δικήν του σφαίραν. 
Απ' έξω του φωνάζουσιν όπλα να παραδώσει 
κι ο Χάρος παίρνει την ψυχήν αλλού για να την δώσει. 
Κκομάντοι τους φωνάζουσιν για να παραδοθούσιν 
κι άγγελοι παίρνουν την ψυχήν κι αλλού αναχωρούσιν. 
Βαρέλια εσονώνασιν επίσης την βενζίνην 
και μίαν βόμβαν έρριξαν στο σπήλαιον εκείνον. 
Ευθύς φωτιάν εδώσασιν κι ο σπήλιος αντινάκτην 
και μέσα που το σπήλαιον ο σύντροφος πετάκτην. 
Κι είπεν τους, ο Γρηγόριος πως είναι πεθαμμένος 
κι εμπήκαν κι ηύραν τον νεκρόν και απανθρακωμένον. 
Τέτοιον φρικτόν μαρτύρων τράβηξεν ο Γρηγόρης, 
τον ανάγκασαν την ψυχήν να βγάλει με το ζόριν. 
Αντί να τον ι-στήσουσιν κι αντί να τον φιλήσουν, 
με κάρβουνα τον κρούζασιν, νεκρόν τον φοβερίζουν. 
Παίρνουν τον στρατιωτικόν, λέγουν, νοσοκομείον 

κι ήτουν κακήν κατάστασην κι εις άσχημον σημείον. 
Ειδοποιούν τον τζύρην του να φτάσει που την Λύσην, 
αν έν' ο γιος του, πράγματι, να τους πιστοποιήσει. 
Λέγει τους· «δεν τον γνώρισα, αλλά έχει σημάδιν 
»επάνω εις την πλάτην του που 'τουν μικρός και κάην». 
Σαν είδεν το σημάδιν του, ευθύς εγνώρισέν τον 
κι ότι πως έν' ο γιόκκας του επιστοποίησέν το. 
Στον Χάρτινγκ τηλεφωνικώς ευθύς ειδοποιούσιν, 
μάνα, πατέρας και παιδιά, μα δεν τους τον διούσιν. 
Μα δεν τους τον εδώσασιν, να πάσιν να τον θάψουν, 
στον τάφον του οι συγγενείς όλοι να παν να κλάψουν. 
Στες Κεντρικές τες Φυλακές τον τάφον του έσκαψαν 
κει που 'ν' οι άλλοι ήρωες και κείνον τον εθάψαν. 
Σαν τους μεγάλους ήρωες κείνους του Κοσιένα 
γίνουνται μες στην Κύπρον μας κάθε και λίγον ένας. 
Τούτος έν' ο Γρηγόριος, που είναι που την Λύσην, 
το όνομάν του θ' ακουστεί σ' ανατολήν και δύσην. 
Η μνήμη του αξέχαστη σε όλους μας θα μείνει 
και δι' αυτόν η Κύπρος μας δάκρυ πικρόν θα χύνει. 
Αυτού τα κατορθώματα θα γράψουν στα βιβλία, 
να τα διαβάζουν τα παιδιά που παν εις τα σχολεία. 
Μνημόσυνον του κάμασιν στην κάθε εκκλησίαν, 
στην Λύσην επικήδειον με την φωτογραφίαν. 
Πολλοί που τα περίχωρα στην εκκλησιάν επήαν 
και στέφανα του ρίχνασιν πα' στην φωτογραφίαν. 
Είπαν πολλά ποιήματα και τα μικρά παιδία, 
πατέρας του απάγγειλεν και μιαν απαγγελίαν. 
«Δεν μας ανήκει», λέγει τους, «με μάνας με πατέρα, 
«σήμερον έχει ο γιόκας μου την Κύπρον για μητέρα». 
Η μάνα του εφώναζεν «έχω υπερηφάνεια» 
πα' στην φωτογραφίαν του που ρίχνουν τα στεφάνια. 
«Μα δεν δακρύζω, γιόκκα μου, θα ζω με την ελπίδα, 

»ο θάνατος σου να βρεθεί 
»κι η Κύπρος μας να ενωθεί 
»με την γλυκιάν πατρίδα». 

Και έναν αυτοσύνθετον ποίημαν απαγγέλλει 
και εφημερίδα διάβασα, μα μέσα δεν το λέγει. 
Χάννουν γονείς το τέκνον τους, μένει κι η χαρτωμένη 
κι ήτουν για ούλον το χωριόν μια μέρα λυπημένη, 
μια μέρα πον θα ξεχαστεί σ' όλην την οικουμένην. 
Μερόνυχτα θα κάθεται αυτή και θα τον κλαίει 
και με πολύν παράπονον στον Αυξεντίου λέγει· 
«ήλιε μου, πως εβιάστηκες να πας να βασιλέψεις, 
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»ν' αφήσεις την αγάπην σου κι αλλού να πας να φέξεις. 
»Αλλου 'πό σέναν την καρδιάν, Γρηγόρη, δεν θα δώσω 
«κι όταν ι-φθάσει η ώρα μου θα 'ρθω να σ' ανταμώσω. 
»Εκεί ψηλά στους ουρανούς μαζίν ν' ανταμωθούμεν, 
»να 'μαστιν πάντ' αχώριστοι και ευτυχείς να ζούμεν. 
»Να ζήσομεν ελεύθεροι και με την ησυχίαν, 
»που δεν υπάρχει κίνδυνος ούτε και προδοσία. 
»Του Διάκου στην παλλικαριάν έγινες όμοιος του, 
»που επολέμαν τους εχθρούς τρεις ώρες μοναχός του. 
»Κόμα εσύ δεκάωρον στον σπήλιον πολεμούσες, 
»μήτε ζωήν, με θάνατον διόλου δεν ψηφούσες. 
»Την τόλμην και ανδρείαν σου ο κόσμος την θαυμάζει 
»και την φωτογραφίαν σου καθένας αγοράζει. 
Τ' όνομάν σου αθάνατον κι ενθύμιον θα μένει 
»κ(, ελευθερίαν που τον Θεόν η Κύπρος περιμένει. 
»Το αίμαν σου, Γρηγόρη μου, στο σπήλαιον βογγάει 
«κι ελευθερίαν στους αδελφούς που τον Θεόν ζητάει. 
«Έπιασες το πρωτάθλημαν, Γρηγόρη, στην ανδρείαν, 

»τους ήρωες επέρασες, 
«γενναία επολέμησες 
«για την ελευθερίαν. 

«Σαν άγιον προσκύνημαν ο σπήλιος σου θα γένει, 
»θά 'ρχουνται να τον βλέπουσιν και Κύπριοι και ξένοι. 
«Λοιπόν, σε αποχαιρετώ έτσι σαν δεν σε είδα 
«κι ο θάνατος σου θα γενεί για μας ελευθερία». 
Στην Ξυλοτύμπου έμαθα σ' αυτήν την εκκλησίαν 
του κάμαν επικήδειον με την φωτογραφίαν. 
Επιάαν το κενοτάφιον και δώσαν λιτανείαν 
δέκα λευκές περιστερές που πανωθκιόν τους είδαν. 
Κι αυτές γυρόν εδώσασιν, στην εκκλησιάν εμπήκαν, 
σ' άγνωστον μέρος έπειτα αυτές ξαφανιστήκαν. 
Εκάτσασιν οι γέροντες συμπέρασμαν να φκάλουν, 
τι είναι οι περιστερές σωστά να καταλάβουν. 
Τότε ούλοι με μιαν φωνήν ευθύς πολοηθήκαν, 
έν' οι ψυχές τους ήρωες που απαγχονιστήκαν. 
Του συναδέλφου την ψυχήν ήλθαν να συνοδέψουν 
και πίσω εις τες θέσεις τους πάλιν να επιστρέψουν. 
Ο Πλάστης μου την πρόοδον στην Κύπρον να μας δώσει 
και με της δάφνης τα κλαδιά αυτούς να στεφανώσει. 
Στην Τριμιθιάν σαν έμαθα του κάμασιν στεφάνιν 
κι όταν στο μνήμαν το 'βαλαν, ευθύς ανθός εφάνην. 
Ανθισαν τα τραντάφυλλα, άνθισεν και η δάφνη, 
που την δροσιάν που πήρασιν που της αυγής την πάχνη. 

Έτρεχεν κόσμος άμετρος να δει κείντο στεφάνιν, 
οι Άγγλοι το επήρασιν και πλέον δεν εφάνην. 
Όσοι το βλέπαν στον Θεόν ούλλοι έστελλαν δόξαν, 
οι Άγγλοι το επήρασιν και το εκατακόψαν. 
Νομίζαν θα εκδικηθούν τ' Αυξέντη το στεφάνιν, 
δεν ήξευραν ελευθερίαν στον κόσμον πως εφάνην. 
Δεν το 'λπιζαν ελευθέρια στην Κύπρο πως θα γένει 
κι οι Άγγλοι θέννα φύουσιν σκυφτοί και ντροπιασμένοι. 
Σαν τ' άκουσα, εφώναξα ελευθέρια κι ειρήνη, 
το κυπαρίσσιν του Μυστρά που το ραβδίν εγίνη. 
Τώρα στην Κύπρον έγινεν η ανεξαρτησία 
και βασιλεύει η χαρά, κόμα κι η ευτυχία. 
Έως εδώ τελείωσεν αυτού η ιστορία, 
φωνάζω και φωνάξετε η μνήμη αιωνία. 

Τέλος και τω Θεώ Δόξα. 

Η πυρκαγιά τον Κύκκον 
Μες στου Κύκκου τα βουνά 
μας άναψεν μια πυρκαγιά, 

για να κρούσουν οι κκομάντοι που μας κάμνουσιν κακά. 
Τι γυρεύουν οι κκομάντοι μες στο μοναστήριν μας 

και το κάμαν κατοικίαν 
και διάταξαν και φύαν 
ούλ' οι καλοήροι μας; 

Άψεν την η Παναγία κι ούλοι θα καταστραφούν 
γούμενοι και καλοήροι στην Μονήν τους να στραφούν. 
Και την εκκλησιάν ν' ανοίξουν, να την προσκυνήσουσιν 
τες καντήλες της ν' ανάψουν και να λειτουργήσουσιν. 

Τραγούδι τον Μιχάλη Καραολή 
Σήμερον ο κόσμος κλαίει, χύνουν δάκρυα στην γην, 
που κρεμμάσαν τον Ανδρέαν και Μιχάλην Καραολήν. 
Ήταν μέρα λυπημένη που τους εκρεμμάσασιν, 
τα γενναία παλλικάρια την ζωήν εχάσασιν. 
Σαν ακούστην πως κρεμμάσαν τούντα δύο τα παιδιά, 
οι καμπάνες εσημαίναν εις την κάθε εκκλησιάν. 
Πολλοί νέοι προς τιμήν τους μαύρον πένθος βάλασιν 
και σ' όλες τες εκκλησίες μνημόσυνον τους κάμασιν. 
Μέσα εις την φυλακήν τους σκάψαν και το μνήμαν τους 
και του Χάρτιγκ η ψυχή του να τραβά το κρίμαν τους. 
Κείνος ήτουν η αιτία για να τους κρεμμάσουσιν 
και τα ακριβά τους τέκνα οι μάνες τους να χάσουσιν. 
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Κανενού δεν επιτρέψαν στην κηδείαν τους να πά' 
και μονάχοι τους εθάψαν οι κκομάντοι σαν σκυλιά. 
Μήτε συγγενής να κλάψει, με συγγένισσα καμμιά 
και γλίτωσαν που τον κόσμον κι απ' τα μιάλα βάσανα. 
Και προπάντων του Μιχάλη, που τον λεν Καραολήν, 
βάσανα πολλά του κάμαν μες στην φυλακήν. 
Μες στον σκοτεινόν κελλίν του τάφον του εσκάψασιν, 
τον έπαιρναν που το χέριν και του τον εδείχνασιν 
και του λέγαν οι κκομάντοι κει μέσα θα σε βάλουσιν. 
Όσα κάμαν του Χριστού μας τόσα κάμαν του κι αυτού, 
στην Παράδεισον να πάει κείνου η ψυχούλα του. 
Σαν γινούσιν ιδικά μας, φυλακές να χαλαστούν 
και στους τάφους τους λεβέντες δυο τζιούρκα να χτιστούν. 
Και που πάνω ανδριάντα πρέπει να τους στήσουσιν, 
να περνούν και να τους βλέπουν να τους μακαρίζουσιν. 
Ο Θεός εις τες μητέρες να διά παρηγοριάν 
κι ήρωες αναδείχτηκαν τα δικά τους τα παιδιά. 
Ο Χριστός να στεφανώσει την χρυσήν τους κεφαλήν 
και την πρόοδον να δώσει εις την Κύπρον την καλήν. 

Τέλος και τω Θεώ Δόξα. 

[26] 

ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ / ΣΥΝΤΑΧΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ 
ΜΑΡΚΟΥ. 

Γρίβα, λεβέντη Διγενή, άξιο παλλικάρι, 
θα σ' έχονμεν μες στην καρδιά, θα σ' έχουμε καμάρι. 
Ω τρισυπόστατε Θεέ, πλάστη και ποιητά μου, 
παντοτινά να βοηθάς τα έργα τα έργα τα δικά μου. 
Πάρε ολίγην πομονήν, τέκνον, να σου μιλήσω 
κι όσοι είστε Ορθόδοξοι εννά σας βοηθήσω. 
Όχι ο ένας νάν' ληστής κι ο άλλος νάν' Ρακήνος7 
και να ορμάτε πάνω μου σαν τα σκυλιά των κύνων. 
Που δύσην ως ανατολήν κι από βοριάν ως νότον 
κι από τα τετραπέρατα τον κόσμον προσκαλιώ τον. 
Έχω ορθόδοξον κορμίν, χρυσόπτερον τον νουν μου 

7. Δηλ. Σαρακηνός. 

και μηχανήν την γλώσσαν μου να σφάξω τους εχθρούς μου 
όσοι δεν επιστέψασιν Χριστόν και Παναγίαν 
κι ορμούσιν ούλλοι πάνω μου σαν τ' άγρια θηρία. 
Βάλτε, λοιπόν, ακρόασην εδώ στην σύνταξήν μου, 
για να μπορέσω να μιλώ μ' όλην την δύναμήν μου. 
Στα χίλια εννιακόσια μες στο πενηνταέξι, 
θα κάνω τους αβάπτιστους περίτου που τα πέρσι. 
Βρε σκύλλοι, είστε άνεδροι, άπιστοι και προδότες, 
το τέλος σας επρόφτασεν, σας βεβαιώ που τότες. 
Τι κάμνετε τον πόλεμον ούλλον που φαντασίαν 
και σφάζετε τους άοπλους, γυναίκες και παιδία; 
Βρε σκύλλοι επικουρικοί, που κάμνετε ληστείαν, 
θα σας θερίσει ο Χριστός, μα έτσι παρρησίαν. 
Πού πάτε, βρε κοπρόσκυλλοι, που κλήθητε κουμάντοι, 
θα κάμω σαν τον θεριστήν που ξέρανεν τον μάντην. 
Νομίζετε έννα κάμνετε ληστείαν όπως πρώτα, 
μα ο Χριστός εξάπλωσεν στην Κύπρον την ΕΟΚΑ. 
Να πάρω πάλιν το χαρτίν, πένναν και καλαμάριν, 
να γράψω για τον Διγενήν, της Κύπρου το καμάριν. 
Να γράψω για τον Διγενήν τα κατορθώματα του, 
που πράττει μες στην Κύπρον μας τ' ανδραγαθήματα του. 
Να σου τα γράψω, Διγενή, πού πήγες και πού ήλθες, 
θέλω μέρες μέσα στον Μα' και του Γεννάρη νύχτες. 
Πες του αυτού του Γούλιαμς που 'τρεχεν μες στα δάση, 
να δω πάλιν αν θα βουρά τον Διγενήν να πιάσει. 
Φωνάζουν που τα ράδια με μια μεγάλην βίαν 
ότι αυτός ο Διγενής κάμνει αιματοχυσίαν. 
Λαλώ τους σφάζει τους ληστές που κάμνουσιν ληστείαν, 
που δεν πιστεύουν τον Χριστόν ούτε την Παναγίαν. 
Οι Αγγλοι βγαίννουν στα χωριά, λάδιν, κρασίν το χύνουν, 
παίρνουν τους και τα χρήματα, τίποτες δεν τους φήννουν. 
Ο Διγενής δεν έκαμαν ακόμα τέτοιαν πράξην, 
έχει τον νουν του καθαρόν και την καρκιάν μετάξιν. 
Έχει τον νουν του καθαρόν και το κορμίν λιβάντα, 
καθώς τον έχει καθαρόν για να μυρίζει πάντα. 
Μέσα στου Κύκκου τα βουνά οι Άγγλοι έν' που μπήκαν, 
να πιάσουσιν τον Διγενήν, μα εκαταστραφήκαν. 
Φωνάζει τους ο Διγενήςζ «μην μπείτε μες στα δάση, 
«γιατί δεν ημπορεί πουλλίν εδώ για να περάσει». 
Εκείνοι πάλι δεν παύουν, πάσκουσιν για να μπούσιν, 
να πιάσουσιν τον Διγενήν γι' αυτό επιθυμούσιν. 
Ένας 'πό τζει τζι ένας 'πό δα τον Διγενήν να πιάσει, 
μα 'τους που στακταρούσασιν μες στα βαθκιά τα δάση. 
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Τα δάση έν' που κάψασιν, να κάψουν την ΕΟΚΑ, 
η κεφαλή τους φταίει τους, έτους που πήαν πρώτα. 
Τες σφαίρες τους ερίχνασιν του Διγενή καπάλιν 
κι εκείνος σαν τον λέοντα τους πολεμούσεν πάλιν. 
Ο Διγενής τους έρεξεν στας χείρας σαν τον τίγρην, 
ωραία το κατόρθωσεν, μες στην φωτιάν τους ρίχνει. 
Ωραία το επέτυχεν, καθώς το συλλογίστην, 
σαν να 'καφτεν έναν παννίν, έτσι του εφανίστην. 
Οι Αγγλοι ενομίζασιν πως έννα παίζουν μάππαν 
κι ο Διγενής τους έστησεν παγίδαν και την κλάππαν. 
Αμα και είδαν την φωτιάν, αρκέψαν να βουρούσιν, 
για να γλιτώσουν την ζωήν τότες επιθυμούσιν. 
Ματαίως κοπιάζετε, Άγγλοι, τον γλιτωμόν σας, 
μέσα στου Κύκκου τα βουνά ήρθεν ο θάνατος σας. 
Νομίσασιν τον Διγενήν ότι πως έν' παιχνίδια, 
μα θεώρησαν τα ραβιά κραμπιά και κουνουππίδια. 
Άλλοι πατούσαν τα ραβιά κι άλλοι στα πεύκα βγαίννουν 
και τους κτυπούσεν η φωτιά, καμένοι κατεβαίννουν. 
Να πιάσουσιν τον Διγενήν εθέλασιν 'πό ούλλα, 
μέσα στα δάση ψήννει τους σαν το ψητόν στη σούβλαν. 
Μα είπασιν τζι οι πρωτινοί μιαν λέξην τζι είναι μέλιν 
«αλήθεια έτσι τζεφαλή έτσι ξουράξιν θέλει». 
Οι Άγγλοι κι οι πελλότουρκοι πιάννουν και παίζουν τσόλον, 
κι άμα ακούσουν Διγενήν, παίζουσιν μούττην κώλον. 
Μα τον προδότην ρίχνει τον κάτω ωσάν το λέσιν 
κι ας πάσιν να προδώννουσιν πάλιν, αν τους αρέσει. 
Τούρκους και Εγγλέζους δώστε τους στην ράχην και στο στόμα 
κι αν ημπορούν, ας κάμνουσιν μα εναντίον κόμα. 
Αννοίξετε τον πόλεμον, δώστε τους ούλλους κούραν, 
κάτω να τους πετάσσετε ούλλους σαν πατσαούρα. 
Στην Κύπρον μας εξέβησαν ληστάδες και γυρίζαν, 
μα σφικτοκαλλικώστε τους, για να τους πιάσει η ρίζα. 
Φωνάζουν Άγγλοι, Τούρκαλλοι να μεν έσει ΕΟΚΑ, 
ληστείαν για να κάμνουσιν όπως έκαμναν πρώτα. 
Επήασιν τζείνοι, ρε σκύλλοι τζι ήλθασιν άλλοι τόσοι, 
που σφάζετε τους χριστιανούς έτσι για έναν γρόσιν. 
Οι Άγγλοι κι οι πελλότουρκοι σε πόλεις και χωρία 
πυροβολούν τους άοπλους και κάμνουσιν ληστείαν. 
Εν τους κανεί που ξέβησαν στην Κύπρον μας και ζούσιν 
μπαίννουσιν και στα σπίτια μας και μας πυροβολούσιν, 
κέρφιου για να κάμουσιν, για να μας τυραννιούσιν. 
Την Κύπρον μας έν'π' άνοιξεν, βρε σκύλλοι, ο Άγιος Κωνσταντίνος, 
το σκεύος το ορθόδοξον, το άνθος των Ελλήνων. 

Άγιος Κωνσταντίνος μας έν' π' άννοιξεν την Κύπρον, 
με του Χριστού την δύναμην βαστώ κι εγώ το σκήπτρον. 
Την Κύπρον μας έν' π' άννοιξεν και έβγαλεν τες κουφάδες 
και μπήκαν λύκοι σήμμερα μέσα με τες μανάδες 
και μοιάζουν σαν τες έχιδνες με δύο κεφαλάδες. 
Σηκώννω το ματσούτζιν μου για να τους εκτυπήσω 
και δεύτερον με το σπαθίν όλους να τους θερίσω. 
Το σπαθίν το ουράνιον πον φοβάστε κανέναν, 
πενήντα έξι έχομεν, βρε σκύλλοι, δεν είναι κοσιέναν. 
Νομίζετε έννα κάμετε όπως το κοσιέναν, 
έφτασεν πιον η ώρα σας, να σας χυθεί το αίμαν. 
Ξυπνάτε, Κατσαντώνηδες και Κολοκοτρωναίοι, 
ήρωες μας ορθόδοξοι, ανδρείοι και γενναίοι. 
Τζι εσούνη Αθανάσιε Διάκε με το σπαθίν σου, 
που πολεμούσες την Τουρτσιάν ως την αναπνοήν σου, 
Δυσσεύ Ανδρούτσο της Γραβιάς και Καπετάν Νικήτα, 
ξυπνάτε για να σχίσομεν τους λύκους σαν τον γύπαν. 
Λάμπρο Τσαβέλλα σκοπευτή κι εσύ κόμα Κατσώνη, 
σκιρτάτε εις τας τάξεις σας σαν ζωντανοί ακόμη 
και θέλετε να πάρετε σπαθίν και το πιστόλιν. 
Ξύπνα, ω Μάρκο Μπότσαρη, και στρίψε το μουστάκιν, 
για να ποτίσεις την Τουρτσιάν πάλιν πικρόν φαρμάκιν. 
Ξύπνα, «Αβέρωφ» φοβερέ, τ' ανίκητον λιοντάριν, 
πόσες Τουρτζιές εβύθισες και έφαέν τες το ψάριν; 
Ξυπνάτε τα τορπιλλικά, «Κανάρη» και «Μιαούλη», 
κατά ξηράν και θάλασσαν να 'στε στα πόδια ούλλοι. 
Να είστε όλοι σύμφωνοι παλιοημερολόγοι 
κι άμα σας λέω τα σωστά, να μην λαλείτε όχι. 
Κι άμα σας πουν εγγλέζικα για να ακολουθείτε, 
λέγετε τους αντίχριστους όσα κι αν ημπορείτε. 
Μα πόσοι αυτοκράτορες έν' που επολεμήσαν, 
να ρίψουν την ορθόδοξον πίστην, μα 'ν ημπορήσαν. 
Τζι όχι να την ρίψουσιν ο Άγγλος και ο Φράγκος, 
ο Τούρκος, τα ποξύσματα και σπέρμαν των αναγκών. 
Ξύπνα Κωνσταντινούπολη, ω Θεά των Ελλήνων, 
και σεις που είστε Άγιοι, Ελένη, Κωνσταντίνο. 
Να γίν' η πόλις κέρφιου, να φύγουν οι Τουρκάλλες, 
να μπουν μέσα ορθόδοξοι που τες τέσσερις πάντες. 
Έλα, η Παναγία μου, και να με βοηθήσει 
και όσοι δεν σε πιστέψασιν όλους να τους θερίσεις. 
Όσοι δεν σε πιστέψασιν αλήθως Θεοτόκος, 
τον έναν της τριάδος μας τον άχραντόν σου τόκον. 
Έλα, η Παναγία μου, π' ανατολήν ως δύσην, 
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δώσ' του σπαθίν του Διγενή τους Αγγλους να θερίσει 
τζαι όλους τους πελλότουρκους το αίμαν τους να χύσει. 
Μα η ΕΟΚΑ προσπαθεί τον Χάρτιν τους να πιάσει 
και πάνω στους ψηλούς πεύκους ας πά' να τον κρεμμάσει, 
ή να τον φαν οι κόρακες, είτε να σκουλουτζιάσει. 
Έδωσεν του πελλότουρκους πιστόλια και μασίνγκες, 
νομίζουν τζι έννα παίζουσιν πουπούξιους και γρατζίλες. 
Έδωκες τους διαταγήν να βκάλλουσιν τες πόρτες, 
ληστείες για να κάμνουσιν και να κτυπούσιν βόλτες. 
Νομίζουν τζι έννα τρέχουσιν να πιάννουσιν γυναίκες, 
να βκάλλουσιν τα χρήματα του κόσμου που τες τζέπες. 
Νομίζετε τζι έν' ουρανός 'πό πάνω να πετάτε, 
είτε νομίζετε έν' γλυκά να κάτσετε να φάτε, 
εννά σας σύρει ο Χριστός κάτω, πού έννα πάτε! 
Βκαίννουν με τ' αεροπλάνα 'πό πάνω τζαι γυρίζουν, 
νομίζουν έγιναν θεοί τζι όλον μας φοβερίζουν. 
Ο τρισυπόστατος θεός έν' ο θεός των όλων 
κι αυτός είναι και δάσκαλος των δώδεκα Αποστόλων. 

Αντάρτικη ομάς της περιοχής Παραμυθάς συγκρούεται με τας κατοχικός 
δυνάμεις σ' ένα ύψωμα ονομαζόμενον Καλοσή πάνω από το χωριό. 
Ω τρισυπόστατε Θεέ, έτσι με την βουλήν σου, 
γην, ουρανόν εποίησες με την διαταγήν σου. 
Ένν' αρκινήσω να μιλώ μ' έναν ωραίον τρόπον, 
να βγάλω πάλιν μυρωδκιάν τζι όλον το φως στον τόπον. 
Η κεφαλή μου έν' ουρανός όπου βοντά τζι αστράφτει 
κι έχει τους δυο φωστήρες του με τα ωραία άστρη. 
Ο νους μου έν' ολόφωτος, η γλώσσα αηδόνι, 
να χαίρουνται τα πλάσματα, όταν μιλώ εγιώνη. 
Ένν' αρκινήσω να μιλώ πάλιν για την ΕΟΚΑ, 
ό,τ' έκαμεν στην Κύπρον μας τζαι ύστερα τζαι πρώτα. 
Αυτά τα λεοντόκαρδα σε ποιαν μερκάν τα είχαν 
τζι ήρταν τζαι φανερώθησαν μέσα στην Παραμύθαν. 
Στο φτέρωμαν της Καλοσής εκεί οχυρώθηκαν, 
διά να μάθουν τον εχθρόν, το άλφα και το βήτα. 
Η Καλοσή που λέγομεν είναι τοποθεσία, 
που κάμαν το οχύρωμαν με τέχνην τζαι σοφίαν. 
Αμαν τζαι φάνην ο εχθρός, μιαν μάχην ετελέσαν, 
Τούρκους τζι Εγγλέζους έριχναν κάτω ωσάν τα λέσια. 
Αρκέψασιν οι στέγκες τους για να πυροβολούσιν 
και τον εχθρόν κατάκαρδα καπάλιν να κτυπούσιν. 
Αλλοι εππέφτασιν νεκροί τζι άλλοι οπισθοχωρούσαν 
τζι άλλοι από τους φτέλλεχους τζαι δόμες ετζυλούσαν. 

Για να γλιτώσουν την ζωήν, έκαμναν τέτοιον τρόπον, 
το γαίμαν τους επότισαν της Καλοσής τον τόπον. 
Οι Άγγλοι τρέχουν τζαι βουρούν πάνω στα λαονάρκα, 
να πιάσουσιν τον Διγενήν τζι αυτού τα παλλικάρκα. 
Τα παλλικάρκα του εκεί ανδρεία εφανήκαν, 
όπου το βόλιν τους περνούν δακτυλιδκιού την τρύπαν. 
Μέσα στην μάχην βρίσκετουν μα κι ένας ιδικός μου 
του Παναγιώτη ο Νεοκλής, που 'ναι αρφότεχνός μου. 
Ο Λούης τζαι ο Νικολής τζι ο Σοφοκλής ακόμα, 
που σήμμερα ευρίσκουνται εις της Ελλάδος χώμα. 
Του Σοφοκλή η στέγκα του σαν αστραπή αστράφτει, 
πο' 'χει τες σφαίρες κεραυνόν, ππέφτουν τζαι κάμνουν στάχτη. 
Άμα τζαι βλέπουν τα παιδιά, την μάχην δεν εχάσαν, 
βκαίννουσιν που το πρόχωμαν τζι άλλην μερκάν έπιασαν. 
Μα έτσι σαν την αστραπήν έτρεχαν τζαι βουρούσαν, 
που την χαράν τους, ρε παιδιά, σαν τα πουλιά πετούσαν. 
Τζαι δεν εφανερώθησαν σε ποιαν μερκάν ι-στέκουν 
τζαι τον εχθρόν με το σπαθίν πάντοτες κατατρέχουν. 
Του Παναγιώτη ο Νεοκλής εκεί έν' που πληγώθην 
κι από την μάχην έφυγεν και δεν εφανερώθην. 
Τζι όταν εθεραπεύτηκεν, είπενζ «θα πάω πίσω, 
»μ' αυτόν το όπλον που κρατώ πάλιν θα πολεμήσω». 
Οι Άγγλοι τζι οι πελλότουρκοι τρέχουσιν για ν' αρπάξουν 
τους πληγωμένους τζαι νεκρούς για να τους καταγράψουν. 
Έβλεπες τζείνες τες Τουρτσιές τραβούν τες που τα πόδκια, 
όπου τους έριξεν νεκρούς λέγω σας η ΕΟΚΑ. 
Βάλλουν τους στ' αυτοκίνητα να πάσιν να τους θάψουν, 
να δούνε και οι ζωντανοί ΕΟΚΑ να τρομάξουν. 
Τους Άγγλους έν' που σήκωσεν το ελικόπτερόν τους, 
που η ΕΟΚΑ πάντοτε ζητά τον θάνατον τους. 
Έχει ΕΟΚΑ σήμμερον στην Κύπρον τζαι γυρίζει 
τζι άλλους θερίζει πα' στην γην τζι άλλους υπερασπίζει. 
Τζι όχι να πά' να κάμνετε λέγω σας προδοσίαν, 
μέσα στα δικαστήρια με ψευτομαρτυρίαν. 
Όσοι γυρίζουν εις εμέν μ' αγριωμένον στόμαν 
φαίνεται ότι κάμνουσιν μα προδοσίαν κόμα. 
Οι Άγγλοι τζι οι πελλότουρτζοι τρέχουσιν μες στον δρόμον, 
έκαμέν τους ο Διγενής τζαι τους βαστά ο πόνος. 
Δώσ' τους λαλώ σου, Διγενή, μες στην καρκιάν καπάλιν, 
να πάρει πιον το γαίμαν τους εννιά μηνών δαμάλιν. 
Να πληρωθεί πιον το ρηθέν της Κωνσταντινούπολης, 
που σφάζαν τους χριστιανούς, να θεριστούσιν όλοι. 
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Η μάχη της Ζωοπηγής 
Εις την Ζωοπηγήν εφτάννασιν μα οι πελλοεγγλέζοι, 
αρκίνεψεν ο Σατανάς τα νύσια του να παίζει. 
Ο Σατανάς τους έστειλεν ΕΟΚΑ να χτυπήσουν, 
δεν το 'ξεραν ότι εκεί το γαίμαν τους θα χύσουν. 
Μα η ΕΟΚΑ φώναξεν εδώ έν' το ναι τζαι τ' όι, 
όλοι με τα πιστόλια τους εβρέθησαν στο πόι. 
Ο Αυξεντίου τράβηξεν πιστόλιν αυτομάτως, 
πυροβόλα έναν λουρικόν, ίσια έβαλέν τον κάτω. 
Τράβηξεν δεύτερην φοράν πάνω στα Εγγλεζούδκια 
τζι αμέσως τα επέταξεν κάτω σαν τα στρουθούδκια. 
Τότες επήραν τον Μηνάν τζαι φεύκουν μες στα δάση, 
για να κερδίσουν προσπαθούν μα την επανάσταση. 
Εφτασαν εις τον Μασαιράν τζαι μάχην αρκινήσαν, 
αυτά τα λεοντόκαρδα τα μάτια μου δάκρυσαν. 
Μάτια μου, μην δακρύζετε, καρκιά μου, μη λυπάσαι 
τζαι τρισυπόστατε Θεέ, πάντα να με θυμάσαι. 
Ο Αυξεντίου έκαμεν μίαν μεγάλην μάχην 
τζαι τους Εγγλέζους πολεμά, να του γυρίσουν ράσην. 
Οι Αγγλοι εκατέβησαν πάνω του χιλιάδες, 
τες σφαίρες του ερίχνασιν έτσι με τες οκάδες. 
Φωνάζουν του ελληνικά, όπλα να παραδώσει, 
μα κείνος τους απάντησεν μ' αντρειωμένην γνώσην. 
«Μολών λαβέ» εφώναξεν ο ήρως, ο αντάρτης 
κι έμοιαζεν σαν τον ουρανόν όπου βροντά κι αστράφτει. 
«Τα όπλα μου δεν τα διώ, πάλιν θα τα γεμίσω, 
»κι ώσπο' 'ν' τα μάτια ανοικτά, εννά σας πολεμήσω». 
Μα είχεν και το πρόχωμαν πυροβόλα γεμάτον 
τζαι με τες σφαίρες έριχνεν όλον Εγγλέζους κάτω. 
Στην μάχην σαν την αστραπήν όλους ετύλιξέν τους 
τζαι με τα πυρομαχικά κάτω επέτασσέν τους. 
Το οπλοπολυβόλον του άρκεψεν να θερίζει, 
μες στα βουνά ν' αντιλαλεί, σχεδόν να πουμπουρίζει. 
Οι Αγγλοι πιον αρκέψασιν για να πισθοχωρούσιν, 
διότι μες στο πρόχωμαν δεν ημπορούν να μπούσιν. 
Του Αυξεντίου τ' άρματα ήτουν αγριωμένα 
τζι οι Αγγλοι σαν τον είδασιν, αρκέψαν πιον τζαι τρέμαν, 
γιατί την γην επότισαν με το δικόν τους γαίμαν. 
Μα δέκα ώρες πολεμά με τέσσερις συντρόφους, 
έφτασεν πλέον η στιγμή να πάει σ' άλλους τόπους. 
Οι Αγγλοι εσκεφτήκασιν αν μάχουνται με σφαίρες, 
μέσα στην Κύπρον θα χαθούν μες 'ς τούτες τες ημέρες. 
Τρέχουν με τ' αεροπλάνα για να τους βοηθήσουν 

251 

και σκέφτησαν στο πρόχωμαν πεζίναν για να χύσουν. 
Μα την πεζίναν έχυσαν τζαι την φωτιάν εδώσαν 
τζαι κάψαν τον Αυξέντιον, καθώς με βεβαιώσαν. 
Εκαψαν τον Αυξέντιον, θα γεννηθούσιν άντρες, 
να τους κτυπούσιν την φωτιάν που τες τέσσερις πάντες. 
Ω κάτοικοι των πόλεων, κόμα τζαι των χωρίων, 
ως πότε θα βρισκόμαστε στα σέρκα των θηρίων; 
Μα μην φοβάστε θάνατον, μην αψηφάτε πλούτη, 
χτυπάτε τους με το σπαθίν, αν δεν έσει παρούτιν. 
Μα όλοι σας τον Διγενήν πρέπει να τον τιμάτε 
τζαι με τα παλλικάρκα του για να τον βοηθάτε. 
Όχι οι Άγγλοι νά 'ρκουνται χρήματα να διούσιν, 
να πάτε να προδώνετε, καθώς το μαρτυρούσιν. 

Οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις που έγιναν στην Κύπρο στην Μαθικολώνη 
Ω τρισυπόστατε Θεέ, που 'σαι πάντα πλησίον, 
που ποίησες τον ουρανόν, γην τζαι καταχθόνιων. 
Της θάλασσας τα ύδατα με κάθε είδους ψάρια, 
που πλοία ταξιδεύκουσιν, κόμα τζαι τα καράβκια. 
Εσύ μου φώτισες τον νουν τζαι έχω σε στεφάνιν, 
το στόμαν μου πνευματικόν, την γλώσσαν καλαμάριν. 
Στέκουμαι, συλλογίζουμαι μ' ορθόδοξον μου γνώμην, 
να γράψω ένα ποίημα για την Μαθικολώνην. 
Από την Μέσα Γειτονιάν να πάει την Φασούλλαν 
τζι Άγιον Αθανάσιον να τα ξηγήσω ούλλα. 
Είδα τους με τα μάτια μου οι Άγγλοι τι έκαμναν, 
έτσι με όπλα κουρτιστά τους Έλληνες επιάνναν. 
Μέσα στα δεσμωτήρια εβάλαν χιλιάδες 
τζαι άλλους κλαίουν τα παιδκιά τζαι άλλους οι μανάδες. 
Είντα γυρεύκουν οι ληστές στην Κύπρον τζαι ληστεύκουν, 
ότι πως έν' ελληνική κόμα δεν το πιστεύκουν; 
Μπαίννουν που σπίτιν του σπιτιού, σε πόλεις τζαι χωρία, 
για νά 'βρουν όπλα ελληνικά, τα άγρια θηρία. 
Έτσι ωσάν τους λέοντες μες στα βουνά βουρούσιν 
τζαι με τες δυναμίτιδες τα σπήλαια χαλούσιν. 
Μαθικολώνης τα βουνά στρόγγυλον της Φασούλλας, 
εκεί αν ημπορούσασιν, θα τα χαλούσαν ούλλα. 
Για νά 'βρουσιν τον Διγενήν τζαι τα στρατεύματα του, 
αυτός θα 'βρει το τέλος τους, θα κάψει την καρκιάν τους. 
Από τες τέσσερις μερκές την Κύπρον εχογλάσαν, 
να πιάσουσιν τον Διγενή, μα όλοι τα εχάσαν. 
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Τις πόλεις τζι αν χαλάσετε βουνά τζαι κάθε σπήλιον, 
ο Διγενής δεν πιάννεται, αξίζει ένα βασίλειον. 
Φωνάξετε του Φούττου σας, του Χάρτιγκ σας ακόμα, 
να δω αν τζοιμούνται ήσυχοι την νύχταν μες στο στρώμαν. 
Τον Διγενήν σαν λέονταν βλέπουν που πανωθκιόν τους 
τζι αννοίγει τους τον τάφον τους τζαι κάμνει το θαφκειόν τους. 
Έψησέν τους την σούππαν τους τζαι να τους την ταΐσει, 
που νότον έως τον βοριάν, π' ανατολήν ως δύσην. 
Νομίσασιν τον Διγενήν για έναν κοπελλούιν 
τζαι τρέχουν να τον πιάσουσιν Τουρκούιν τζι Εγγλεζούιν. 
Έντζε λαλούν ο Διγενής αξίζει τους βασίλεια 
τζαι θα τους βάλει στον ληνόν να λιώσουν σαν σταφύλια. 
Τζαι πιάννουσιν τα όπλα τους ούλλοι τους τζαι βουρούσιν, 
νομίζουν τζαι να παίξουσιν περτίτζια που πετούσιν 
τζι έτσι με τες καμήλες τους, μα τα βουνά χαλούσιν. 
Να πιάσουσιν τον Διγενήν, μα η καρκιά του θέλει, 
ακόμα τζαι τον Λεύκιον, τον γιον του Ροδοστένη. 
Που νομοθέτης βρίσκεται μέσα εις το νησίν μας, 
που όλοι τον εψηφίσαμεν για υπεράσπισήν μας. 
Τζαι άλλοι κόμα ήρωες που είναι της ΕΟΚΑ 
τζαι δίδουσιν το σύνθημα, καθώς έκαμναν πρώτα. 
Γρίβα, λεβέντη Διγενή, άξιον παλλικάριν, 
θέλομέν σε, ω Στρατηγέ, νά 'ρτεις στην Κύπρον πάλιν, 
να ταπεινώσεις τους εχθρούς όπου μας πολεμούσιν, 
κάθε μέραν φωνάζουσιν, δεν σε θέλουν λαλούσιν. 
Αλίμονον, αλίμονον, που κάμνουν προδοσίαν, 
θα τους περάσει σε σπαθίν σε Κύπρον ή Αγγλίαν. 

Στον ήρωα Νίκο Εναγέρον εκ Παλόδειας 
(Μια ομάδα ανταρτών, την 5ην Οκτωβρίου 1958, την μεσημβρίαν, παρά 
την Παραμύθαν έστησαν ενέδραν δύο Βρεττανικών οχημάτων. Στην ομάδα 
αυτήν βρισκόταν και ο ήρωας Νίκος Ευαγόρου. Ο Νίκος δι' αγνώστους 
λόγους έπειτα από εννέα ημέρας ανευρέθη νεκρός, όχι και πολύ μεγάλην 
απόστασιν από το Σπιτάλλιν, πλησίον δηλαδή της ενέδρας. Άλλοι πιστεύ
ουν ότι επληγώθηκε όταν περνούσεν από το Σπιτάλλιν (σημειωτέον ότι η 
ομάς έχασε τα ίχνη του Νίκου, όταν επλησίαζαν προς το Σπιτάλλιν και 
άλλαξαν διεύθυνσιν), καθ' ότι πάνω από το χωριό βρισκόταν στρατός. Άλ
λοι δε πιστεύουν ως το μεταδίδει κατωτέρω ο Πάτερ Όσιος) 
Κάθε ψυχή Ελληνική ν' ακροαστεί, ν' ακούσει, 
να μάθει την αλήθειαν, τα χείλη που μιλούσιν. 
Για 'ναν παιδίν που πέθανεν που μέσα στην Παλόδειαν 
τζαι βκαίνναν τα κριάτα του που τα οστέα χώρκα. 

Έπιασέν τον η συγκοπή μες στης καρκιάς τα βάθη 
τζαι κόψεν του τα σωτικά σαν κοφτερόν ξουράφιν. 
Ήταν αντάρτης στα βουνά με τον οπλαρχηγόν του, 
που άκουεν διαταγές τζι εκτέλαν τον σκοπόν του. 
Από τες τέσσερις μερκές την Κύπρον εγυρίζαν 
τζαι με το γαίμαν του εχθρού χαμαί την γην ποτίζαν. 
Ενέδρες έν' που στήννασιν τους Τούρκους και τους Άγγλους 
που της ΕΟΚΑ δεν μπορούν αυτοί να της τα κάμουν. 
Στην Παραμύθαν αντίκρυ έστησαν μιαν παγίδαν, 
σπάζουν τους τ' αυτοκίνητα, τα μάτια μου δεν είδαν. 
Από την μάχην έφυγαν χωρίς να πληγωθούσιν 
τζαι τρέχουν στα λημέρια τους, εκεί ν' αναπαυτούσιν. 
Από το βούρος το πολλύν που 'τρεχεν εις τον δρόμον, 
έπιασέν τον η συγκοπή μες στης καρκιάς τον πόνον. 
Τζι ευτύς τον εθανάτωσεν εις την Φασούλλαν δίπλα, 
ήβραν τον με το όπλον του τζι εμέν καθώς μου είπαν. 
Μα ένας αγριοφύλακας που μέσα στην Φασούλλαν 
ήβρεν τον τζαι τα ξήγησεν εις τους Εγγλέζους ούλλα. 
Οι Άγγλοι έν' που τρέξασιν, πιάννουν τον με το όπλον 
τζαι πήραν τον στην Λεμεσόν με βάσανα τζαι κόπον. 
Οι ιατροί αρκέψασιν να κάμνουν νεκροψίαν, 
να πουν το πώς επέθανεν, να δώσουν μαρτυρίαν. 
Μα δεν εκαταλάβασιν τζαι δεν εγνώσθη κόμα, 
σήμμερα φανερώννεται που το δικόν μου στόμα 
τζαι πήραν τον τζαι θάψαν τον εις της Παλόδειας χώμα. 
Διακόσιες λίρες αγγλικές το όπλον του εκτιμούσαν, 
τους το 'δωσεν ο Διγενής εκεί που πολεμούσαν. 
Δεκαοκτώ ετών ήταν αυτός στην ηλικίαν 
τζι έχασεν την νεότην του για την ελευθερίαν. 
Αυτός έν' που ξησκόλησεν που την Ακαδημίαν 
μέσα στο πενήντα οκτώ που γίνηκεν θυσία. 
Η μάνα του άμαν με δειζ «είδες τον Νικολήν μου, 
»μες στα βουνά που παρπατάς, πόν' της καρκιάς παιδίν μου;» 
Εγώ πάλιν της απαντώζ «έν' με τον Καπιτάνον, 
»που τον λαλούσιν Νεοκλήν εις τα βουνά επάνω». 
Τα δάκρυα της τρέχουσιν σαν βρύσες μες στα δάση 
τον γιον της τον Νικόλαον δεν θα τον ι-ξεχάσει. 
«Όλον τον κόσμον και αν πας», λέγω της, «τζι αν γυρίσεις, 
»άλλον παιδίν Νικόλαον δεν θα ξαναγεννηθείς». 
Η Κύπρος να ελευθερωθεί πόλεμον εχρειάστην, 
που τόσα χρόνια στην σκλαβκιάν και σήμερα ποσπάστην. 
Το σταματώ έως εδώ με μιαν ορμήν μεγάλην 
τζι όλοι σας για τους ήρωες πάρτε βιβλία πάλιν. 
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Φώτης Πίττας 
(Αφιερωμένο από το Θ.Ο.Ι. Φρενάρον) 

Ο Φώτης επολέμησε μέσα στον αχυρώνα 
κι άφησε μνήμη άλυτη στον άπαντα αιώνα. 
Τέσσερις ώρες πόλεμος, τέσσερις ώρες μάχη, 
έγινε πριν να πέσουνε οι γρανιτένιοι βράχοι. 
Φώτης, Ηλία, Κάρυος κι ο Χρίστος ο Σαμαράς 
ήσαν τ' αθώα θύματα του τέκνου της κατάρας. 
Μια έχιδνα ευρέθηκε, ένας αισχρός προδότης, 
για να χαθεί ο λατρευτός κι ο ένδοξος μας Φώτης. 
Μαζί με τους συντρόφους του, τ' ανδρεία παλλικάρια, 
που 'σαν γενναίοι στην καρδιά, αληθινά λιοντάρια. 
Ο Φώτης μας μάς έφυγε, μα τ' όνομα του στέκει, 
για μας είν' ολοζώντανος βαστώντας το ντουφέκι. 
Αυτός θα μας καθοδηγεί εις τον ευθύν τον δρόμο, 
για να τηρούμε πάντοτε τον εθνικό μας νόμο. 
Τον νόμο του «μολών λαβέ» και της ελευθερίας 
της προ και της μετά Χριστόν για μας κληρονομιάς. 

Από την μάχη στο Αιοπέτρι 
(Αφιερωμένο στους ήρωες τον Αιοπετρίον) 

Ανδρέας Μαππούρας 
Ξανά το Χάνι της Γραβιάς στην Κύπρο ξεπροβάλλει, 
οι τέσσερις λεβεντονιοί του ξακουστού Σαμάρα 
της λευτεριάς επότισαν το δένδρον όπως κι άλλοι 
και οι προδότες να 'χουσιν του Πλάστη την κατάρα. 
Κλαίει η μάνα το παιδίν και το παιδίν την μάνα, 
στο Αιοπέτρι πο' 'γινεν η ξακουσμένη μάχη, 
για να σημάνει γρήγορα της λευτεριάς καμπάνα, 
η σκλαβωμένη Κύπρος μας την λευτεριά της να 'χει. 
Δέχτηκαν με χαμόγελο τες σφαίρες εις τα στήθια, 
για της πατρίδος την τιμήν είναι γλυκόν το βόλι, 
κρατήσανε τον όρκο τους αυτ' είναι η αλήθεια 
κι ευγνωμοσύνη θα 'χουμεν μικροί, μεγάλοι, όλοι. 
Σαμάρα και σύντροφοι του και ξακουστέ Παρίδη, 
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ξυπνάτε απ' τα μνήματα που είστε σκεπασμένοι, 
κι η ποθητή πατρίδα σας φωνάζει να σας ίδη, 
τώρα που είν' ελεύθερη δαφνοστεφανωμένη. 

Φώτης Πίττας 
(Αφιερωμένο από το Θ.Ο.Ι. Φρενάρον) 

Από το Φρέναρος χωριό, γενναίο παλλικάρι, 
ξεκίνησε για το βουνό της Κύπρου το καμάρι. 
Φώτης ο Πίττας ήτανε μαζί με τον Ανδρέα, 
που εδραπέτευσαν κι οι δυο την ίδιαν ημέρα. 
Μα ήλθε μέρα σκοτεινή στις δυο του Σεπτέμβρη, 
τους τέσσερις μας ήρωες ο θάνατος να εύρει. 
Ο Βρεττανός εφώναξε το όνομα σου πρώτο 
«μολών λαβέ» του απαντάς και μ' αυτομάτου κρότο. 
Ο Φώτης κι οι σύντροφοι του εγίνησαν αιτία, 
να πολεμούμεν όλοι μας για την ελευθερία. 
Χρίστος, Ηλίας, Κάρυος, με δάσκαλον τον Φώτην, 
την Κύπρον μας εδόξασαν με την δικήν του νιότην. 
Ακόμα την ΕΟΚΑ μας, που ήταν οδηγός τους, 
και πιο πολύ τον Διγενή, που ήταν αρχηγός τους. 
Αφήσασιν παράδειγμα σ' όλους τους Κυπριώτες 
να πολεμούν ηρωικά παρά να ζουν προδότες. 
Συ που σκοτώθης για το φως, σήκου να δεις τον ήλιο, 
ξύπνα να δεις το αίμα σου που έγινε βασίλειο. 

Σαμαράς 
(Αφιερωμένο στον ήρωα Ξάνθο Σαμάρα) 

Χαράματα λυπητερά εκτύπαν η καμπάνα, 
χάσαμεν τέσσερα παιδιά μαζί με τον Σαμάρα. 
Κατάρα στον προδότην σας, που ήταν η αιτία, 
να σας περικυκλωθούνε σαν άγρια θηρία. 
Στάθηκαν όλοι δίπλα σου με δόξαν και ανδρείαν, 
γιατ' είχανε υπαρχηγό μες στην Μεσαορία. 
Τα αίματα που χύσατε δεν πήγανε χαμένα, 
πίνουν δενδρά της λευτεριάς στην γην πόν' φυτρωμένα. 

[28] 

ΟΛΑ ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ ΤΗΣ ΕΟΚΑ / ΤΕΥΧΟΣ 8 / 
ΕΚΔΟΤΗΣ - ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: Κωστάκης Γεωργίου / ΛΕΥΚΩΣΙΑ -
Κ Υ Π Ρ Ο Υ / Εκτύπωσις Τυπογραφείων ΧΡ. Γ. ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗ. 
Χαράζει η ανατολή και ρόδισεν η δύση 
και της σκλαβιάς τα σίδερα έχουνε πια λυγίσει. 
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Στις Κύπρου τ' όμορφο νησί ανθίζουνε ζουμπούλια 
και οι καρδιές χορεύουνε με τα θαλασσοπούλια. 
Σωπάσανε τα κλάματα, σταμάτησαν οι θρήνοι 
κι η Κύπρος μας ελληνική για πάντα έχει γίνει. 

Προς τον Γρηγόρη Αυξεντίου 
Εσένα που σε φίλησε της λευτεριάς η αύρα 
περήφανα πρώτη φορά πάνω στην Άγια Ααύρα, 
οπλαρχηγέ που έπεσες με μια κρυφή ελπίδα, 
πως θα 'βλεπες μια μέρα φως, ελεύθερη πατρίδα. 
Οι τουφεκιές παλλικαριών που εμπρός σου ανδρειωμένα 
γονάτισαν και ορκίστηκαν να πέσουνε για σένα. 
Στον τόπον όπου έπεσες δενδρόν θέννα βλαστήσει, 
τον δένδρον της ελευτεριάς που θα σε αναστήσει. 
Εσένα που σε φίλησε της λευτεριάς [...] 
στον όρκον της πατρίδος πιστά θα αγωνιστούμε, 
ή που να ζούμε ελεύθεροι ή που να σκοτωθούμε. 
Οι τουφεκιές παλλικαριών [...] 

Αφιερωμένο στον Αντρέα Ζάκο 
Εκ Αεύκας, απαγχονισθείς την 9.8.56 

Ανεβαίνω στην κρεμάλα με τραγούδια, με χαρά, 
την γλυκιά μου την πατρίδα δεν θα δω άλλη φορά. 
Σαν πεθάνω, θα με κλάψουν αδελφοί και συγγενείς, 
θα με κλαί' κι ο αρχηγός μας, ο γενναίος Διγενής. 
Ήμουν του σκληρού πυρήνος, σας το λέγω με χαρά, 
με κρεμάζουν γιατί θέλω την γλυκιάν ελευθέρια. 

Αφιερωμένο στον Αντρέα Δημητρίου 
Η πλάκα όπου σκέπασε το νεκρικό σου σώμα 
θα μαρτυρούν ελευθέρια, η πλάκα και το χώμα. 
Τραγουδιστός εβάδισες στην βρομεράν αγχόνην, 
διότι την ελευθερίαν μας είχες ελπίδαν μόνην. 
Πήρες της μάνας την ευχή και δόξαν της πατρίδος 
και εις τους άλλους άφησες το θάρρος της ελπίδος. 
Στον τάφον σας θα βάλομεν το δάφνινον στεφάνι, 
απ' τα δικά σας κόκκαλα η λευτεριά εφάνη. 

[29] 
Ο ηρωικός θάνατος του / ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Ν. Κ Α Σ Π Η / πρώην μαθη
τού του Ελληνικού Γυμνασίου / Ριζοκαρπάσου ετών 19 πεσών την 
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13ην Οκτωβ / ρίου 1958 αγωνιζόμενος υπέρ της ελευθερίας / της 
Κύπρου, υπέρ πίστεως και πατρίδος. / Ποίημα συνταχθέν υπό του 
/ Α Ν Τ Ω Ν Η Λ. ΣΙΑΜΠΗ / 1959 / Τύποις «ΛΟΥΤΣΙΟΣ» Βαρώσια. 

Θεέ μου, δώσ' μου νουν τζαι φώτισην, ποίημα να συντάξω 
τζι όλους τους χριστιανούς κοντά μου να συνάξω. 
Φίλοι μου, ξένοι τζαι γνωστοί, κοντά μου συναχθείτε, 
γι' αυτά τα λόγια που θα πω να μου ακροασθείτε. 
Τζι όσοι εννά 'ν' δαμαί κοντά τζι όσοι θα με γροικούσιν, 
να 'χουσιν πέτρενην καρδκιάν, πολλά θα λυπηθούσιν. 
Θα πω για έναν ήρωαν, γενναίον παλλικάριν, 
λεβέντης εις την νιότην του τζαι τους γονιούς καμάριν. 
Παναγιώτης Κάσπης ήτανε, ξέρω το όνομάν του, 
κι από το Ριζοκάρπασον είναι το γέννημάν του. 
Η μάνα τζι ο πατέρας του που τον καλονιώσαν, 
η τύχη τους ετράβησεν τζι ήρωαν τον εδώσαν. 
Δεκαεννιά χρονών παιδίν εθέλησεν να σώσει, 
την Κύπρον που τα βάσανα να την ελευθερώσει. 
Έως εδώ τον πρόλογον θα τον εσταματήσω 
τζαι όλα που την αρχήν να σας τα εξηγήσω. 
Ο Παναγιώτης τέλειωσεν σχολήν την ανωτέραν 
τζαι με τον ανιψιόν του πιον ήταν να πάσιν πέρα. 
Ήταν ο πρώτος, φίλοι μου, εις την γυμναστικήν του 
καμάρωνέν τον το χωρκόν τζαι όλοι οι δικοί του. 
Ο Παναής επρόκειτο για γυμναστής να γίνει 
τζι η τύχη τα κατάφερεν αθάνατος να μείνει. 
Ο μήνας είχεν δεκατρείς, καταραμένη μέρα, 
που σκότωσαν τον Παναήν με πικραμένην σφαίρα. 
Του Παναή του είπασιν καθόλου να μην πάει 

τζι αυτός τους εαπάντησεν 
παρά να πάω άπρακτος 
η σφαίρα να με φάει. 

Ο τόπος που επήασιν ήτανε μια πλατέα, 
αλλά δεν πήγεν μόνος του, ήτανε μια παρέα. 
Επήαν, φίλοι μου, τζι οι δκυο με την ευτζήν του 
τζαι για να σώσει τον φίλον του, έχασεν την ζωήν του. 
Τρεις πόμπες έν' που σύρασιν, γυρέψασιν να τρέξουν 
τζι οι Βρεττανοί ήταν γύρω τους τζαι πόττεν ήταν να ρέξουν! 
Ο φίλος του χαώθηκεν, τα πόδκια δεν πηαίνναν, 
ο Παναής προσπάθησεν, μα τίποτε εν επέρναν. 
Τον παίζασιν τον φίλον του, δκυο ώρες τον πατούσαν 
τζαι μέσα εις τα αγκάθκια πιον με λύσσαν τον τζυλούσαν. 
Ο Παναής δεν δίστασεν, έτρεσεν σαν την σφαίραν, 
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ωσάν πουλλίν πετάμενον που πάει στον αέραν. 
Οι Άγγλοι σαν τον είδασιν, το πυρ τους εσκορπούσαν, 
οι σφαίρες τους οι καυτερές 'πό πάνω του σφυρούσαν. 
Εις τες πολλές οι σφαίρες τους στο πόδιν τον κτύπησαν, 
έκοψεν η ταχύτητα, αλλά δεν παράτησαν. 
Είσεν μιαν κούκκουρην ελιάν τζι αμέσως την τσακκίσαν, 
με λύσσαν το τουφέκκιν τους απάνω το κουμπήσαν. 
Αρκέψασιν οι σφαίρες τους πάνω του τζαι σφυρούσιν 
πάρα πολλές του κόντεψαν, το στήθος του τρυπούσιν. 
Έτρεχεν, ο κακόμοιρος, έτρεχεν έναν μίλιν, 
εκόπην η φωνούλα του από το καρδιοτζύλιν. 
Τέσσερα ασκέλια του 'μειναν πιον διά να γλιτώσει 
τζι ο Χάροντας εθέλησεν διά να τον σκοτώσει. 
Ο Παναγιώτης έπεσεν χαμαί πάνω στο χώμα 
τζι οι Άγγλοι που τον φόβον τους εβκήκαν πα' στο δώμα. 
Αρκέψαν που τζει πάνω πιον τζαι τον πυροβολούσαν, 
τα αίματα του Παναή χαμαί πιον ετζυλούσαν. 
Κατέβηκαν οι Βρεττανοί τζαι του κτυπούσαν κόμα 
τζαι τζείνος που τους πόνους του τα χείλη του δαγκώνει. 
Ο Παναής πιον λαχταρά διά να ξεψυχήσει 
και εις τους κόλπους τ' Αβραάμ εκεί να κατοικήσει. 
Επιασαν τον, τον άμοιρον, τζαι τον τσαλαπατούσαν, 
ο Παναγιώτης πέθανε τζι αυτοί τον εκτυπούσαν. 
Η μάνα του τζι ο τζύρης του, όταν το πρωτακούσαν, 
εβκάλλαν τα μαλλιά τους πιον, τ' αέρα τα διούσαν. 
Εκλαίασιν εκλαίασιν, μα τώρα τι θα γίνει, 
ο Παναγιώτης πήεν πιον τζαι ήρωας θα μείνει. 
Η μάνα του ελάλεν τουζ «έρπιζα να σ' αρμάσω 
»τζαι γυμναστήν, βρε Παναή, ήταν να σε σπουδάσω». 
Οι πέτρες τον λυπήθηκαν, τα δέντρα εμαυρίσαν, 
η μάνα του τζι οι χωρκανοί όλοι μαυροφορήσαν. 
Έως εδώ, αγαπητοί, όλα ετελειώσαν, 
γιατί που την συγκίνησην τα μάτια μου γεμώσαν. 

[30] 

Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ / ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ / Ποίημα συνταχθέν / υπό του 
εκ Ξυλοφάγου / ΠΑΝΑΓΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ / (Μοΰσουλλου) / Μάρτιος 
1959 / Τύποις: Π. ΧΕΙΜΩΝΙΔΗ, Λάρνακα. 

Μεγαλοδύναμε Θεέ, πάλιν να σου φωνάξω, 
'πό σεν ζητώ βοήθειαν, ποίημαν να συντάξω, 

Κύπρος η περήφανη, ευτυχισμένη χώρα, 
πότε να δώσει ο Θεός 
τ' άγιον πνεύμα κι ο υιός 
και νά 'ρτει τζείν' η ώρα 

και να κερδίσουμεν μαζί της λευτεριάς τα δώρα! 
Χίλια οκτακόσια οχτώ και εβδομήντα, 
η αγγλική Κυβέρνησις την Κύπρον εσυνήντα. 
Χίλια εννιακόσια, μες στο πενήντα πέντε, 
εγίνην το ξεκίνημαν κι έτσι εκερδίσαμέντε. 
Ζήτω στον Γρίβαν Διγενήν και Μακαριοτάτον, 
εδώσαν ελευθέρωσην της Κύπρου των πλασμάτων. 
Ζήτω στον Μούσκον, έππεσεν μέσα στα Μερσινούδκια, 
τούτου φωνάζουν του παντού ποιήματα, τραούδκια. 
Εκεί ο Μούσκος έππεσεν ο πρώτος εθνομάρτυς, 
η Κύπρος έχει λευτεριάν και περιμένει νά 'ρτεις. 
Εσέν, Μακαριότατε, ούλλοι μας καρτερούμεν, 

που 'σαι πουλλίν του ουρανού 
να μεν κρόννεσαι κανενού 
κι έννα ξεσκλαβωθούμεν. 

Μια μέρα μαύρη σκοτεινή, μαύρη συννεφιασμένη, 
έπιασαν τον Μακάριον οι Βρεττανοί οι ξένοι. 
Επιασαν τον Μακάριον, είχαν τον εξορίαν, 
όσα 'παθεν η Κύπρος μας θα γράφει η ιστορία. 
Σημαία γαλανόλευκη, σύμβολον των Ελλήνων, 
νά 'ρτει για σεν ελευθέρια γραφτή που το Λονδίνον. 
Χρυσόν δεντρόν εβλάστησεν στην Λύσην καρποφόρον, 
έδωσεν νιότην και ζωήν εις τους Κυπρίους δώρον. 
Ζήτω Αυξέντη ήρωα, υπογραφή Λυσιώτη, 
ας έχει αίσχος ο βοσκός, ο άνομος προδότης. 
Έσπειρες αρκετούς καρπούς δίχως νερόν και χώμαν 

[μαζ]ίν να πολεμήσουμεν 
και μεις εννά κερτίσουμεν 
του καθενού το στόμαν. 

Ν' άψεις, Μακαριότατε, τρικέριν και λαμπάδαν, 
να φέρουμεν την λευτεριάν μες τούντην εφτομάδαν. 
Ζήτω στον Γρίβαν Διγενή, πρώτον συνταγματάρχην, 
εις τον Μακαριότατον, της Κύπρου τον εθνάρχην. 
Ζήτω στον Γρίβαν Διγενήν μαζίν με την ΕΟΚΑ, 
εγράψασιν οι Βρεττανοί, την Κύπρον μας εδώκαν. 
ΕΟΚΑ η τρισένδοξη με τα προσφυγιά τους, 
έντζε ψηφούσαν θάνατον, έκαμναν την δουλειάν τους. 
Της Κύπρου μας οι ήρωες ατρόμητα λιοντάρκα, 
έντζε ψηφούσιν θάνατον, βάλλουν το στήθος τάρκα. 



260 

Όπου πεσόντες ήρωες ΕΟΚΑ δοξασμένη, 
εχύσετε το αίμαν σας και φύασιν οι ξένοι. 
Αντρέας ήτουν ήρωας μαζίν με τον αρφόν του, 
τέσσερις ώρες πόλεμον, μα 'καμεν το δικόν του. 
Ζήτω, Ανδρέα Κάρυε, ρωτούσιν αν υπάρχεις, 
ήλθεν και θέλει να σε δει της Κύπρου ο εθνάρχης. 

Τούτον έν' πράμαν φανερόν, 
χύννουσιν γαίμαν σαν νερόν 
και να το πουν ημπορούν 
πως εν βκάλλουν τ' άλλα χωρκά 
ήρωες σαν τ' Αυκόρου. 

Αίμαν των ηρώων μας εγίνηκεν θυσία 
κι έχει η Κύπρος μας γιορτήν την ανεξαρτησία. 
Το αίμαν των ηρώων μας εγίνηκεν μελάνιν, 
έχει στην Κύπρον λευτεριάν, της νίκης το στεφάνιν. 
Πρώτη του Μάρτη έφτασεν στον τόπον το δικόν μας, 
με είδησην χαρμόσυνον έν' ο Μακάριος μας. 
Γιορτάζει ο ελληνισμός, χαίρεται η καρδιά του, 
που βλέπει τύπον του Χριστού του Μακαριότατου. 
Νυχθημερόν δοξάζουμεν το όνομάν σου, Θεέ μου, 
που 'βαλες χέριν να γραφτεί η λήξη του πολέμου. 
Ούλλοι τους σαν τα πουλιά τα μέλη της ΕΟΚΑ 
εγράψασιν οι Βρεττανοί 
να φύουσιν και πιον κανεί, 
την Κύπρον μας εδώκαν. 
Τούτ' έν' ατρόμητοι στην γην, θάλασσαν και αέρα 
και έγραψαν γράμματα χρυσά η Κύπρος ελευθέρα. 
Φεβράρης στες δεκαεννιά, ευλογημένη μέρα, 
στην Κύπρον τηλεγράφημαν η Κύπρος ελευθέρα. 
Τούρκοι, Εγγλέζοι, Έλληνες κι οι τρεις εσυμφωνήσαν 
και κείντην έχθραν την παλιάν την επαραμερίσαν. 
Κύπρος αγαλλιάσεως, χαράν ευδαιμονίαν, 
πάλιν με δύναμην Θεού να ζούμεν αιωνία. 

[31] 

ΤΟ ΣΚΛΑΒΩΜΕΝΟΝ ΝΗΣΙ / ΚΑΙ Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ 
Κ Υ Π Ρ Ο Υ / Η Μ Α Χ Η ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ / 1-4-1955 / Μέχρι / 
1-3-1959 / Π Ο Ι Η Μ Α ΣΥΝΤΑΧΘΕΝ ΥΠΟ: / ΙΩΣΗΦ Α. Μ Ι Χ Α Η Λ / 
ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΣΚΥΛΛΟΥΡΑΣ. 

Μες στην παλιάν την εποχήν, εις τον καιρόν εκείνον, 
το σκλαβωμένον το νησίν που βρέθην των Ελλήνων. 

Εβρέθουνταν κάποιοι βοσσοί τότες στην εποχήν τους, 
είχαν καμπόσα πρόβατα τζείνοι στην κατοχήν τους, 
τα εδιατηρούσασιν μες στην περιοχήν τους. 
Τέσσερ' αδέρκια βρέθουνταν, πέντε με τον πατέραν, 

που τ' όνομάν τους πάντα ζει, 
εσυνεργάζουνταν μαζίν 
μέραν με την ημέραν. 

Εγλέπασιν τα πρόβατα, έσπερναν, εθερίζαν, 
το γέννημαν που κάμνασιν 
οι ξένοι τούς το πιάννασιν, 
μόνοι τους δεν το ρίζαν. 

Δεν εζούσασιν ελεύτεροι μες στον δικόν τους τόπον, 
σκλάβοι εβασανίζουνταν 
τζι άλλοι πολλοί τροφίζουνταν 
που τον δικόν τους κόπον. 

Νάν' κατεβούσιν οι ληστές, δεν τους εξεχωρίζαν, 
τρόφιμα είχεν να τους θκιουν, 
μονότοπα να φαν, να πιουν, 
μαζίν τους εγυρίζαν. 

Έσσω τους να τους πάρουσιν, να τους φιλοξενήσουν, 
γάλαν, χαλλούμιν, αναρήν είχεν να τους ταΐσουν. 
Μες στα δικά τους στρώματα να τους καλοτζοιμίσουν 
που δεν εθέλασιν ποττέ ξένον να βασανίσουν, 
ή να του πούσιν τίποτε, να τον κακοφανίσουν. 
Το πλάσμαν δε πρέπει να δκια πολλήν εμπιστοσύνην, 
ένας παθθάνει τζαι κακόν απού την καλοσύνην. 
Αμαν τζαι γλυκαθθήκασιν τζείνοι που τρώαν γάλαν, 

τότες να μείνουν κάτοικοι 
στο μέρος τζείνον ταχτικοί 
έτσι σκοπόν εβάλαν. 

Πάσκουσιν να ριζώσουσιν μες τους βοσκούς τον τόπον, 
εκείνα που κερδίζασιν με δρόμον και με κόπον 
να τους τα πιάχουν οι ληστές, δικά τους να γινούσιν, 

τζείν' οι βοσσοί ας μεν έχουν, 
να μείνουσιν να δυστυχούν 
τζαι να λυσσοπεινούσιν. 

Εκατεβαίνναν οι ληστές τζει μέσα πόν' ερίζαν, 
μέσα στον τόπον τους βοσκούς έρκουνταν τζαι γυρίζαν, 
πα' στα δικά τους πρόβατα τα όπλα εκουρτίζαν, 
επαίζαν τα ριφάθκια τους τζαι τα καλά ποβύζια, 
να παίξουσιν τζαι τους βοσκούς κόμα εφοβερίζαν, 

αντίς που 'τουν προσωρινοί, 
δικόν τους μέρος να γινεί 
τζαι νάν' του τόπου ρίζα. 
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Τα βοσκοτόπια τα φτωχά ετρώαν τους τα όρη, 
ώραν που ήτουν του γαλιού, 
με δίχως να τους προσκαλιούν 
έρκουνταν με το ζόριν. 

Το γάλαν που γαλεύκασιν για να τους σηκώσουν, 
να φάσιν, να περάσουσιν, 
δίχως να το γοράσουσιν, 
ένα ππαράν να δώσουν. 

Μα κι όπου πρόβατον καλόν για να τους το σκοτώσουν, 
αν εφωνάζαν οι βοσσοί πως έννα το γλιτώσουν, 

έπρεπεν να τους πιάσουσιν, 
να παν να τους κρεμμάσουσιν, 
για να τους φυλακώσουν. 

Τα καημένα πρόβατα κλαίουν τζαι μουγκαρίζουν 
πως εν ι-βρίσκουσιν να φαν τζαι νηστικά γυρίζουν. 
Οι ξένοι μες στον τόπον τους το γάλαν να ρουφήσουν 

καλά να φαν, καλά να πιουν, 
για την τροφήν του κοπαθκιού 
λαλούν ας ι-ψοφήσουν. 

Τα βοσκοπαίθκια, τα φτωχά, που 'ταν δικόν τους μάλιν 
τζι ήτουν οι σκλάβοι του βουνού 
πόσον τζαιρόν εννά πεινούν 
τζαι να τα τρώσιν άλλοι! 

Τίτσιροι, ανυπόλυτοι ως πόσον να μεινίσκουν 
τον παραπάνω τον τζαιρόν 
δίχως ελιές, ψουμίν ξερόν 
να φάσιν εν ί-βρίσκουν. 

Ο ξένος μες στον τόπον τους αρκοντικά επέρναν 
ρούχα, ριάλια πόλικα, 
όρνιθες τζαι λουκάνικα 
να φαν μες στην ταβέρναν. 
Τα βοσκοπαίθκια μανιχά 
ψουμίν να φάσιν δεν είχαν, 
το γέννημαν που φέρναν. 
Εκείνους δεν ήτουν ψυσή, 
που εδουλεύκαν νηστιτζοί, 
όπου φορούσαν, οι φτωσοί, 
ποΐνες δίχως φτέρναν. 

Που παρπατούσαν τα μαζιά τα πόδκια τους έγδερναν, 
πού να κλάψουν τα χάλια τους 
ετρώαν που τα μάλια τους 
τζαι τούτοι υποφέρναν. 

Εκείνα που κερδίζασιν χωσμένα μες στο δρώμαν, 

τρων τους τα δίχως αντροπήν, 
τζείνους λαλούν τους σιωπήν, 
μήπως τζι αννοίξουν στόμαν. 

Τότες ο γέρος ο βοσκός π' αγάπαν το κοπάιν 
να ξεχωρίσει μια δουλειά, 
παράπονον στον βασιλιά 
εσκέφτηκεν να πάει. 

Μίαν μικρήν βοήθειαν για να του βοηθήσουν, 
να φύουν πιον οι ξενιτζοί, 
στον τόπον τους τζείν' οι φτωσοί 
να τρώσιν το ψωμίν γλυτζύν, 
ελεύθεροι να ζήσουν. 

Έναν απού τα τέκνα του έν' που 'πιασεν μιτά του, 
επίσης έναν πρόβατον από τα πρόβατα του, 
που βρέθετουν γαλατερόν για να το μαρτυρήσουν, 
το γάλαν πως ετρώασιν δίχως να το ταΐσουν. 
Την ώραν που ελάμνησαν με την ταπεινοσύνην, 
δεν του επήραν πομονήν ούτε καρτεροσύνην. 
Επιασαν τον σαν τον Χριστόν που πιάσαν οι Οβραίοι, 

επήραν τόνε μακριά, 
ο γέρος μαύρα δάκρυα, 
τα πρόβατα του κλαίει. 

Επήραν τον κάτι βουνά μες στην γωνιάν του κόσμου, 
πως τους ελάλεν, ο φτωχός, ο τόπος έν' δικός μου. 
Τα πρόβατα έν' ο λαός, η δύναμη του τόπου, 
το γάλαν έν' το γέννημαν του καθενού ανθρώπου, 
πο' 'ρκεται με τα βάσανα, με δρώματα του κόπου. 
Σ' έναν ολόχρυσον νησίν φτώσειαν τζαι μαύρην πείναν, 
γιατί το γάλαν τους βοσκούς οι ξένοι το επίνναν. 
Τζείνοι εντόπιοι νηστικοί πόσες φορές έμειναν 
τζι οι ξένοι επετάσσασιν τροφές με την κοφίναν! 
Κάθουνταν μες στον τόπον τους σαν την κουφήν την φίναν, 
επιάνναν τα μαξούλια τους τζαι δεν τους τα εφήνναν. 
Εκείν' οι τέσσερις βοσσοί τα πρόβατα που γλέπαν 
τζαι να τα καταστρέψουσιν δεν τους το επιτρέπαν 
είναι οι δεσποτάδες μας οι τέσσερις του τόπου, 
ο γέρος έν' η δύναμη του Αρχιεπισκόπου. 
Πόσον εβασανίστητζεν για την ελευθερίαν, 

επίσης η Κυβέρνηση 
που το δικόν μας το νησίν 
κάμνει τον εξορίαν. 

Επήραν τόνε μακριά, τον επεριορίζαν 
και τον λαόν του γενικώς της Κύπρου φοβέριζαν 
πως θα τους ι-σκοτώσουσιν και τους εβασανίζαν. 
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Βάσανα φοητσιάζαν τους, 
επιάνναν εκρεμμάζαν τους 
τζι άλλους εττουφεκκίζαν. 

Μα του δέντρου της λευτεριάς φυτεύτηκεν η ρίζα, 
Ελληνοκυπραιόπουλλα με γαίμαν το πότιζαν. 
Με γαίμαν τζαι με δάκρυα της Κύπρου πο' δάκρυζαν, 
επόλυσεν τζείντο δεντρόν πολλοί που δεν ορπίζαν. 
Εθνάρχης έν' ο αρχηγός που 'πασκεν τζαι πολέμαν, 
να πέσει που τον τόπον μας το ξενικόν το στέμμαν, 
νάν' ο λαός ελεύθερος, να ζει με δίχως ψέμαν 
τζι η Κύπρος εποτίζετουν μ' αγωνισμένον γαίμαν. 
Κηρύχθην η οργάνωση ΕΟΚΑ τελευταία, 
η Κύπρος αγωνίστηκεν προπάντως νεολαία. 

Θυσίες κάμναν αρκετοί 
να φέρουν ανεξάρτητη 
τζαι ελεύθερην σημαίαν. 

Τότες έν' π' αρκινέψασιν οι αιματοχυσίες, 
κλάματα, μαύροι σκοτωμοί, αίματα τζαι θυσίες. 
Πολλοί ξεβήκαν στα βουνά αντάρτες καθημέρα, 

άλλοι στα κρατητήρια, 
πίκρες και δηλητήρια 
με τα βασανιστήρια, 
μα πόσα υπόφεραν! 

Κύπρος στο σκότος της σκλαβιάς που τον καιρόν που φάνην, 
ποιος εβρέθην ο αίτιος 
της λευτεριάς ο ήλιος 
πάνω μας ν' ανεφάνει. 

Πρώτην του Μάρτη, Τζερκατζή, μέρα ευλογημένη, 
η Κύπρος ανυπόμονη στέκει τζαι περιμένει. 
Που χρόνια ζει μες στην σκλαβκιάν κι έχει καρκιάν καμένην, 
προσεύχεται εις τον Θεόν, είναι γονατισμένη. 
Ω Παναγία Δέσποινα, χαίρε χαριτωμένη, 
παιδκιά σου είμαστεν τζι εμείς, πλάσματα γεννημένοι. 
Πόσον τζαιρόν υπόδουλοι να 'μαστεν σκλαβωμένοι, 
παρακαλούσιν τον Θεόν τζαι λέγουσιν κλαμένοι, 

να ξημερώσει έναν πρωίν 
που ν' αλλαχτεί τούτ' η ζωή, 
να ζουν χαριτωμένοι. 

Μέσα στο πενήντα εννιά, την πρώτην του Μαρτίου, 
εις το χρυσόν μας το νησίν εφάνην φως ηλίου. 
Εφάνην ο εθνάρχης μας στης Κύπρου μας τα μέρη, 
που τ' όνομάν του γράφτηκεν σ' ολόχρυσον δεφτέριν. 
Τρεις χρόνους αντιπάλευεν με εχθρικόν μαχαίριν, 

εβασανίζετουν για μας 
γι,α την ελευτερίαν μας 
που 'πασκεν να την φέρει. 

Πόσα στην εξορίαν του είχεν να υποφέρει, 
πιάσαν τον που τον τόπον του που πόιν τζαι που σέριν, 
επήραν τόνε μακριά τόπον που δεν ηξέρει, 
με όπλα τον εγλέπασιν, σε σπίθκια που καρτέριν. 
Εθνάρχης επροσεύχετουν για τούτον καθημέρην, 
για να φυσήσει γλήγορα ελευθέριας αγέρι. 
Εις τες πολλές προσπάθειες τζαι στην σπουδήν που ξέρει, 
σβήνουν τα νέφη της σκλαβκιάς, γυρίζει καλοκαίριν, 
ο ήλιος της ελευθέριας φάνην στο μεσομέριν. 
Που τον θωρούν τζαι σαίρουνται γυναίκες, νέοι, γέροι, 

τωρά φωνάζουσιν μαζί, 
Κύπρος ελεύθερη να ζει 
τζι ας τρων αψόν πιπέριν. 

Η Κύπρος ανεξάρτητη, ζήτω εις τον εθνάρχην, 
ζήτω και εις τον Διγενήν, τον πρώτον πολεμάρχην. 
Ζήτω για τους αντάρτες μας μες στα βουνά που ζούσαν, 
μέρα κρυφτοί σαν τους λαούς, νύχταν επαρπατούσαν, 
πολλές φορές με τον στρατόν σκληρά επολεμούσαν, 
που την ψυχήν τους ταχτικά στην φούχταν εκρατούσαν. 
Ζήτω για τους κρατούμενους που είχαν μες στα ττέλια, 
άνδρες, γυναίκες και παιδιά, κοπέλλες και κοπέλια. 
Πόσα βασανιστήρια εκείνοι επαθθάναν, 
πολλούς εσακκατέψαν τους, που ζήλον επεθάναν, 

δεν επιτρέπαν, δηλαδή, 
γονιός να βλέπει το παιδίν, 
ή το παιδίν την μάναν. 

Ζήτω τζαι για τους ήρωες για μας που εθαφτήκαν, 
γυναίκες εσηρέψασιν, παιθκιά ορφανεύτηκαν. 
Τ' όνομάν τους αθάνατον γράφτη στην ιστορίαν, 
γιατί επήαν μάρτυρες για την ελευθερίαν. 
Πόσοι εσκοτωθήκασιν από το ξένον στέμμαν, 
τωρά φωνάζει μες στην γην το σκοτωμένον γαίμαν. 
Ε! προδότη, που πρόδωσες, το πονηρόν το πνεύμαν, 
για την ελευθερίαν σου που 'πασκεν τζαι πολέμαν, 
δεν έχεις πίστην πάνω σου μες στην μουτσούναν γαίμαν. 
Αρφός του Ιούδα βρέθηκες πα 'ς τούντην ιστορίαν, 

που πρόδωσεν τζαι τον Ιησού, 
το ίδιον κάμνεις τζι εσού 
με τούντην προδοσίαν. 

Επρόδωσες τ' αδέρκια σου για να τα θανατώσουν, 
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πως σου ετάξαν κατιτί, χρήματα να σου δώσουν. 
Αλλά το χρήμαν που 'πιασες είναι καταραμένον, 
αθώον γαίμαν πρόδωσες και μύρον βαφτισμένον. 
Τι εκατάλαβες τωρά με τούντην προδοσίαν, 
Κύπρος περικυκλώννει την η ανεξαρτησία. 
Εσούν' είντα 'ν' που κέρδισες εκτός που μιαν μισίαν, 
ο κόσμος ούλλος σε μισά πάνω 'ς τούντην αιτίαν. 
Η Κύπρος αγωνίζεται με μιαν μονοουλίαν, 
εσού ήσουν εμπόδιον για την ελευθερίαν. 

Όποιος κάμνει που τον Θεόν 
ή σήμμερον ή αύριον 
εννά 'βρει τιμωρίαν. 

Η Κύπρος ανεξάρτητη ζήτω τζαι πάλιν ζήτω, 
το χώμαν το κυπριακόν φωνάζει τζαι λαλεί το. 
Κύπρος, που έζες στη σκλαβκιάν στους είκοσι αιώνες, 
τωρά πολευθερώθηκε με τους πολλούς αγώνες. 
Να μείνει ανεξάρτητη κάθε ψυχή στο σώμαν, 
μα πρέπει να παραιτηθεί το πείσμαν τζαι το κόμμαν. 
Που κάθε πίστην τζαι φυλήν νά 'ρτουμεν έναν σώμαν, 
να μεν ι-ξαναππέσουμεν εις του εχθρού το στόμαν. 
Το πείσμα αν συνεχιστεί τζαι αννοίξει φασαρία, 
για να γινούμεν κόμματα εννά δοθεί αιτία, 
διά να χάσουμεν εμείς αυτήν την ευκαιρίαν. 
Μπορεί η Κύπρος να στραφεί στα μιάλα τα θηρία, 

τότες για μας έν' δάκρυα, 
γιατί θα πάει μακριά 
η ανεξαρτησία. 

[32] 

Η ΚΥΠΡΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ / ΑΝΟΙΞΕΣ ΔΡΟΜΟΝ / ΦΩΤΕΙΝΟΝ / 
ΧΑΡΑΛ. Μ. ΑΖΙΝΟΥ / Φιλούσα, Πάφου / Κ Υ Π Ρ Ο Σ / Νυν Αυ
στραλία / Τύποις: «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ» - Λευκωσία. 

Η Κύπρος ανεξάρτητη 
Τζύπρο, πεντάμορφον νησίν, σιλιοβασανισμένον, 
που πέρασες πολλά χρόνια σκλάβα του κάθ' αφέντη. 
Τζαι της σκλαβκιάς πολλές πίκρες αν σ' έχαν ποτισμένον, 
τζι αν είχαν που τον κόπον σου παντοτινόν εγλέντιν, 
εν έχασες το θάρρος σου, την πίστην, τον σκοπόν σου, 
ένας ήταν ο πόθος σου για τον ξεσκλαβωμόν σου. 

Χιλιάδες οι καταχτητές 'πό πάνω σου αν ερέξαν, 
τους κλώνους σου τους τρυφερούς αν εκατατσακίζαν, 
όσες ψευκιές αν είπασιν τζι όσα εμεσιτέψαν, 
εν εμπορήσασιν ποττέ να φτάσουν ως την ρίζαν. 
Έμεινες πάντ' ακλόνητη, να ζήσεις ελευθέρα 
τζι εκαρτερούσες την στιγμήν πότ' έν' ποννά 'ρτει η μέρα. 
Κάθε φοράν που σήκωσες λλίον τ' ανάστημάν σου, 
για να ζητήσεις άνεσην, ελεύτερον αέραν, 
επνίαν σε στα γαίματα, επιάνναν τα παιδκιά σου 
τζι εβάλλαν τα στην φυλακήν σιλιάδες την ημέραν. 
Οι πρωτινοί αφέντες σου φιλόσκλαβοι φάνηκαν, 
το ζήτημαν ειρηνικά ποττέ εν το δέχτηκαν. 
Ώσπου τζι ανάγι,ωσες παιδκιά, λεβέντες, παλλικάρκα, 
τζι ερέξασιν στα σέρκα τους πόμπες τζαι δυναμίτην, 
επολεμήσασιν παντού με ξύλα τζαι με φκυάρκα, 
ήταν παντού κρησφύγετον κάθε χωρκόν τζαι σπίτιν. 
Τιμή στον μέγαν αρχηγόν που είχασιν η ΕΟΚΑ, 
τιμή τζαι δόξα στα παιδκιά το γαίμαν τους που δώκαν. 
Ζήτω εις τον Μακάριον, που τόσον αγωνίστην, 
που 'ταν για κάθε Κύπριον ο φωτεινός ο φάρος, 
που τράβησεν τόσα πολλά, δκυο χρόνους εξορίστην, 
μα σήκωσεν στους νώμους του τόσον μιάλον βάρος. 
Αδέρκια, που πετάξετε με πόνους την σκλαβιάν σας, 
στην ξενιδκιάν γιορτάζομεν τζι εμείς την λευτεργιάν σας. 

Άνοιξες δρόμον φωτεινόν 
Ελευθέρια ή θάνατος ήτουν το τάξιμόν σου, 
ώσποσον σκλάβα να περνάς στου πασανού στα σέρκα, 
Κύπρο, πατρίδα μου γλυκιά, το γαίμαν των παιδκιών σου 
αυλάκωσεν το χώμαν σου μ' αλλάχτησαν δεφτέρκα. 
Μερόνυκτα αγωνίζεσουν, μα 'σπασες τα δεσμά σου, 
άνοιξες δρόμον φωτεινόν να δουν οι σκλαβωμένοι, 
καμάρωσ' τους λεβέντες σου, αγκάλιασ' τα παιδκιά σου, 
αντρειωμένοι, ελεύτεροι να ζήσουν αγαπημένοι. 
Ρηγάδες σε κατείχασιν σκλάβαν σιλιάδες χρόνους, 
ιστορική για λλέου σου να μείνει τούτ' η μέρα, 
όσα παιδκιά τζι αν έχασες, όσους τζι αν ήπιες πόνους, 
σήμερα γένουνται χαρές σε λέφτερον αέραν. 
Δόξα τιμή στους μαχητές όσους αγωνίστηκαν, 
ιστούς είχαν τα σέρκα τους, λάβαρον την οσσιάν σου, 
για σπάσμαν τους αλύσους σου κρεμμάλλες εστηθήκαν, 
εθυσιάσθησαν πολλοί για την ελευθεργιάν σου. 



268 

Να ζήσ' η Κύπρος ελεύτερη, που σκλάβα χρόνια ήτο, 
είμαστιν στην ξενιδκιάν σιλιάδες τα παιδκιά σου, 
σήμμερα κάμνομεν γιορτήν τζαι σου φωνάζω ζήτω. 

[33] 

ΜΑΚΑΡΙΟΙ / Ο ΜΕΓΑΣ / ΕΚΔΟΤΗΣ: / ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡ. ΙΩΑΝ-
ΝΙΔΗΣ / Εξ Α Ν Ω ΠΥΡΓΟΥ / ΕΚΤΥΠΩΣΙΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΩΝ ΧΡ. 
Γ. ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗ & ΥΙΩΝ. 

Τα έθνη ων η ύπαρξις οδήγησε το μέλλον, 
ως δορυφόρος έπεται χωλή η οικουμένη, 
δεν σβήννουν ως διάττον φως βραχείαν λάμψην στέλλον, 
αλλ' ήλιος μεσουρανών ακόμη τα προσμένει. 
Δώρον Θεού πολύτιμον είν' η ελευθερία 
κι όσοι την παραβλέπουσιν λογίζονται θηρία. 
Ένα μεγάλο ζήτω όλοι μας μ' ένα στόμα 
στον αρχηγόν τον Γρίβα και στην ΕΟΚΑ κόμα. 

Λυτρωμός, ανάσταση ήλθε ξανά, 
έφυγεν της δουλείας, 
της μαύρης τυραννίας, 
η σκληρή παράταση. 
Εμπρός, όλες οι μάνες, 
κτυπάτε καμπάνες, 
κτυπάτε καμπάνες 
λαμπρά γιορτινά, 
μια νέα ανάσταση ήλθε ξανά. 

Με ανεκλάλητον χαράν που 'φθασε ως το στόμα, 
από εντός μας άρχουσαν κι απ' την καρδιά μας κόμα. 
Εκφράζεται απ' τα στόματα όλων το «καλώς ήλθες», 
ήλιον ανεκτίμητον έβγαλες από σπίθες. 
Παμμάκαρ, καλώς ήλθατε, αρχή Δεσποτών τώρα, 
στην Κύπρον την πολύπαθη, νήσον του Ευαγόρα. 
Πολύ σ' επεθυμήσαμεν κι ήλθαμεν να σε δούμεν, 
να πούμεν μύρια ευχαριστώ, αυτό που χρεωστούμεν, 
γιατ' έφερες τη λευτεριά, ελεύθεροι να ζούμεν. 
Δώρον Θεού πολύτιμον είν' η ελευθερία, 
όσοι την παρεγνώρισαν λογίζονται θηρία. 
Αυτή είν' η φτερωτή θεά που 'ταν το όνειρο μας, 
Έλληνες την εγέννησαν, είναι παιδίν δικόν μας. 
Η νίκη είν' περίλαμπρος, φθάνει σε μεγαλεία, 
δαφνόστεφη και ολανθής με του Θεού τα ία. 
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Ιοστεφής και γιορτινή ανέτειλεν ημέρα, 
έλαμψεν νέος ήλιος στην Κύπρο πέρα ως πέρα. 
Εφώτισε και σκοτεινιά δεν έμεινε σημάδι, 
αναστήθηκαν ζωντανοί που 'ταν νεκροί στον Αδη. 
Στον Μέγαν τον Μακάριον ζήτω και πάλιν ζήτω, 
που έφερε την λευτεριάν από εκεί που ήτο. 
Όλον το είναι μας, λοιπόν, σε σας το χρεωστούμεν, 
ζήτω τώρα η λευθεριά, στα χέρια την κρατούμεν. 
Στήλη πυρός μας φαίνεται κι η λάμψις δυναμώνει 
και ο καθείς το βλέμμα του προς τα ψηλά σηκώνει. 
Να βλέπουμε καλύτερα την άγια μορφή σου, 
που 'γινε αγιότερη ακόμ' εκεί που ήσουν. 
ΕΟΚΑ και Μακάριος ελευθέρια σημαίνουν, 
τα δυο αυτά ονόματα στο λεξικό μας μένουν. 
Ζήτω, λοιπόν, και στον Παπα-Σταύρο και στον δικό μας Δεσπότη 
και στον Ιωαννίδη Πολύκαρπο, απ' τον Πύργον, 
πρωτοπόροι κι αυτοί πρώτοι, 
που εις Κύπρον ελευθέραν πεθυμώ πολλά να ίδω. 
Ξύπνα, κρουσμένε θρυλικέ, ήρωα Αυξεντίου, 
που 'γινες ολοκαύτωμα του ιερού πεδίου. 
Ολάτρομα τ' αντίκριζες, χειμώνα-καλοκαίρι, 
έστησες την σημαίαν σου στου Μαχαιρά τα μέρη 
και κυματίζει πάντοτε με δυνατόν αέρι. 
Όπου έγινεν άνεμος, φύσαν στις αλυσίδες, 
με το πανάγιον αίμα σου που έπεφτε ρανίδες, 
αγίασες την λευτεριά, μα συ πρώτος την είδες. 
Τα πάντα ως ορκίστηκες, τηρούσες με κανόνα, 
ορμούσες πάντα ατρόμητος στον ιερόν αγώνα. 
Την θέσην του υπαρχηγού πάντοτε την τιμούσες, 
εγνώριζες πολύ καλά, γιατί επολεμούσες 
και την ζωήν θυσίασες γι' αυτό που αγαπούσες. 
Πολύ ψηλανυψώθηκε, Γρηγόρη, τ' όνομα σου, 
δόξα και χάρες και τιμές στην οικογένειάν σου. 
Η κοινωνία σε θρηνεί και 'γώ μαζίν της κλαίω, 
χαίρω όμως που το αίμα σου δεν χύθη επί ματαίω. 
Εχύθηκε και πότισε της λευτεριάς το δένδρον, 
όλον στην ρίζαν το 'γυρες, το πότισες στο κέντρον. 
Δεν άργησε, καρποφορεί γλυκούς καρπούς, να ζούμεν, 
τιμή και δόξα εις εσέ, πάντα θα σ' αγαπούμεν, 
εις δε το μέρος που 'πεσες θούρια θα λαλούμεν. 
Το μέρος τούτο κι η σπηλιά ενθύμιον να μείνει 
και εθνικόν προσκύνημα στην Κύπρο μας θα γίνει. 
Ύψωσες την σημαίαν μας τη γαλανή παντιέρα, 
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χρυσόφτερη, κυματιστή σ' ελεύθερον αέρα. 
Γέρνει και με χαΐδεμα σου φέρνει οξυγόνον 
και ψάλλ' ότ' είσ' αθάνατος αιώνας των αιώνων. 
Άλλοι τρεις κόμα γενναίοι της ΕΟΚΑ, από τη Λύση, 
θέλησαν η Ιστορία και γι' αυτούς μνήμη ν' αφήσει. 
Έπεσαν κι αυτοί ανδρείως για να γράψουν ιστορία, 
εύγε, Λύση, που ανδρώνεις τέτοια ένδοξα παιδία. 
Καλλήν και Δημητράκη και Σιάλον Καϊλή 
και γι' αυτά τα παλλικάρια να χαίρεσαι πολύ. 

Αύτη είν' ένδοξος η Λύση 
τέτοιον όνομα θ' αφήσει. 

Ζήτω ο Μούσκος και ο Ζάκος κόμα και ο Δημητρίου, 
πρώτοι θυσιαστήκασιν, δρόμον πλατύν ανοίγουν. 

Ζήτω κι ο Χαρίλαος μας, 
είν' παιδίν κι αυτό δικόν μας, 

μνεία για τον Χαράλαμπο κάμνω το Πεττεμέρη, 
που έπεσε μαχόμενος στης Μαδαρής τα μέρη. 
Καραμανλή τον λέγανε, μα και Πεττεμερίδη, 
ανήκει θέσις στο παρόν και στον Παλληκαρίδη. 
Ακόμη αναφέρομαι και στον Κυριακίδη, 
όπου τον περιμένομεν από μακρά νά 'ρτ' ήδη. 
Η Κύπρος στον Μακάριον λέειξ «δεν θα σ' αφήσω, 
»από την εξορίαν σου πίσω θα σε γυρίσω, 
»στην εξορίαν την πικράν στον ξένον τόπον ήσο, 
»ενήμερος στο κάθε τι γένεσον και ελυπείσο. 
«Καταπιέσεις ήκουες, όλα τα γεγονότα, 
»όπου χειροτερεύασιν περίτου από πρώτα. 
»Με θάρρος πάντα και ευχές για να μας ανταμείψεις, 
»μας τόνωνες, δεν θέλησες να μας εγκαταλείψεις». 
«Εις την ευχήν μου, τέκνα μου, και ένα στο λογισμόν σας, 
«τραβάτ' αλύγιστ', ως κι εγώ, εις τον προορισμόν σας. 
»Ούριος έπνευσε άνεμος και ουράνια αύρα, 
»αυτή που μεγαλούργησε εις την Αγία Λαύρα. 
»Πρόγονοι μ' αρχικληρικόν τότε τον Παπαφλέσσα 
»κι εκείνοι μεγαλούργησαν, ωσάν ημείς δω μέσα. 
»Χαίρε, Κύπρος Μακαρία, χαίρε Κύπρος τιμημένη, 
»χαίρε ελεύθερη μου Κύπρος, Κύπρος μου τρισδοξασμένη. 
»Δόξα στον Καραολήν μας, πρώτος πήγε στην αγχόνη, 
»πρώτου θα στηθεί εκείνου ανδριάντας από τσιόνι. 
»Θα στηθούσιν ανδριάντες στα ιστορικά παιδιά σου, 
»που ψήλωσαν την σημαία στα ψηλά μεσούρανά σου. 
»Και στον Δράκον τιμή, δόξα στο ατρόμητον παιδίν, 
»που δεν έζησεν ως τώρα την ελευθέρια να δει. 
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»Και στον ένδοξον τον Μάτσην, τιμημένον μέχρι τάφου, 
»είχε τύχην Αυξεντίου, ιστορίες του το γράφουν, 
»γιατ' εκάηκεν κι αυτός με χίλιων ειδών μέσα, 
»τα κόκκαλα απ' το κρέας του ελιώσανε και πέσαν. 
»Τιμή και δόξα σας, λοιπόν, θεσπέσια ας πνέει αύρα 
»επάνω από μνήματα χιλιοστεφανωμένα 
»και τ' άνθη θα μυροβολούν πόν' μ' αίμα ποτισμένα. 
»Κι η Κύπρος θα ψάλλει για σας έτσι με λόγια λαύρα, 
»γιατί σημαίαν στήσετε σαν στην Αγίαν Λαύρα». 
Τελειώνω και υπόσχομαι τα όσα παραλείπω, 
σύντομα και εις ποίησην όλα να σας τα είπω. 

[34] 

Η ιστορία της / ΚΥΠΡΟΥ / Η φυλάκισις του / ΜΑΚΑΡΙΟΥ / Τα 
βάσανα της / Ε Ο Κ Α Σ / Η μάχη του ΔΙΓΕΝΗ / Η ψήφος του / 
ΠΡΟΕΔΡΟΥ / Ποίημα συνταχθέν υπό του Ν Ε Ο Φ Υ Τ Ο Υ ΧΡ. ΠΟΙ
Η Τ Η / Εξ Επισκοπής - Πάφου [Τύποις: «ΑΥΓΗ», Γ. Χαραλάμπους, 
Κτήμα]. 

Κύπρος, ωραίον μου νησίν, όμορφον, στολισμένον, 
εις της Αγγλίας τον ζυγόν ήσουν ποδουλωμένον. 
Στα χίλια οκτακόσια έτη εικοσιένα, 
ήσουν στους Τούρκους σκλάβωμαν, καθώς είναι γραμμένα. 
Και θέλασιν ελευθεριάν τότες οι δεσποτάδες, 
ελεύθερη η Κύπρος μας, να λείψουν οι πασάδες. 
Αμέσως ο Κουτσούκ Μεχμέτ καλεί όλους τους πασάδες, 
μάζεψεν που την Κύπρον μας όλους τους δεσποτάδες. 
Ήταν ημέρα Σάββατον, εννέα Ιουλίου, 
εις την πλατείαν μάλιστα πόν' του δικαστηρίου. 
Εις τον Αρχιεπίσκοπον τον όρκον είχε δώσει 
ότι ιδέαν δεν είχεν για να τον θανατώσει. 
Τους δεσποτάδες εμπροστά λέγει να γονατίσουν 
και λέγει στους τζελλάτηες να τους ποκεφαλίσουν. 
Τους τρεις αποκεφάλισαν, στα αίματα κυλούντον, 
όπως τ' αρνιά στο μακελειόν και δεν τους ελυπούντον. 
Και τον Αρχιεπίσκοπον εσκέφθην να κρεμμάσει, 
αντίς σφαγήν τον όρκον του που έδωσεν μεν τον χάσει. 
Τι κόσμον ακατάστατον, καταραμένον χρόνον, 
μάλιστα τον εκρέμμασε στης συκαμινιάς τον κλώνον. 
Κιτίου ο Μελέτιος, Χρύσανθος ο Παφίτης, 
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Κηρυνείας Λαυρέντιος, γερός μητροπολίτης. 
Και τον Αρχιεπίσκοπον όταν τον εκρεμμάσαν, 
ετέλειωσεν η δίψα τους που 'χασιν και χόρτασαν. 
Το αίμαν τους εβλάστησεν τριγύρω παραπούλλια, 
δεντρά με κλώνους και καρπούς, γερά ελληνοπούλια. 
Ξύπνα να δεις, Κυπριανέ, το αίμαν σου που χύθην, 
που 'ταν που κάτω που την γην και δεν αποκοιμήθην. 
Μόνον εφύτρωσεν δενδρόν στην Κύπρον π' αναστήθην, 
έκαμεν μάχες αρκετές, όσες κι αν εδυνήθην. 
Χάρον δεν εδειλίασεν όταν εσυναντήθη, 
κι έφερεν την ελευθεριάν μες στα πλατιά του στήθη. 
Να ζήσει ο Μακάριος, νάν' πολλυχρονισμένος, 
μες στες Σεϋχέλλες πήραν τον, μακράν εξορισμένος. 
Σαν τον Χριστόν στον Γολγοθάν ήταν φυλακισμένος, 
σ' όλον τον κόσμον πανταχού έγινεν ακουσμένος, 
εκέρδισεν την νίκην του της Κύπρου δοξασμένος. 
Χρυσά δεντρά το αίμα σου, Κυπριανέ, φύτρωσαν, 
η δόξα και η φήμη τους καταπαντού ξάπλωσαν. 
Ζήτω ο Γρίβας Διγενής, της Κύπρου το καμάριν, 
ενίκησεν τους Βρεττανούς με του θεού την χάρην. 
Στην Κύπρον έφθασεν κρυφά στρατόν να οργανώσει, 
την σκλάβαν την πατρίδαν του να την ελευθερώσει. 
Του Γυμνασίου τα παιδιά κι όλην την νεολαίαν 
μαζίν με καθαρήν καρδιάν και με γερήν ιδέαν. 
Στον αρχηγόν τον Διγενήν ΕΟΚΑ εγραφτήκαν, 
να πολεμήσουν τον εχθρόν όλοι αρματώθηκαν. 
Σ' όλην την Κύπρον γενικώς σκληρά επολεμούσαν, 
όπου έβρισκαν τον εχθρόν μερόνυχτα τον εχτυπούσαν. 
Ο Χάρτις έφερεν στρατόν όσον κι αν εμπορούσεν, 
ΕΟΚΑ με τον Διγενήν να πιάσει προσπαθούσεν. 
Και αυστηράν διαταγήν για να τρομοκρατήσει, 
όλον τον κόσμον γεννικώς, π' ανατολήν ως δύσην. 
Έδωσεν και διαταγές να φωτογραφιστούσιν 
και την φωτογραφίαν τους πάντα να την βαστούσιν. 
Όπου βρεθούν με τον στρατόν κι όπου ανταμωθούσιν, 
να δείχνουν την ταυτότηταν, έτσι να προχωρούσιν. 
Του καθενός με την σειράν είχεν το νούμερόν του, 
με την φωτογραφίαν του, τ' όνομαν το δικόν του. 
Αλλίμονον, του δυστυχή, που δεν την εβαστούσεν, 
με ππούνιους και με κουπανιές δύσκολα επερνούσεν. 
Για νά 'βρουσιν τον Διγενήν μες στην φωτογραφίαν, 
έτσι ιδέαν ο στρατός με την αστυνομίαν. 
Εκάμασιν πολλά κακά όσα και ημπορούσαν, 

πολλούς στα κρατητήρια έπαιρναν και κρατούσαν, 
λυπούμαι, τόσα βάσανα, οι δυστυχείς, τραβούσαν. 
Με υποψίαν και πολλούς εκείνους που προδώνναν, 
έδερναν τους αλύπητα κι ας μεν τες εσηκώνναν. 
Εφύρνουνταν, εππέφτασιν χαμαί, ελαχταρούσαν 
και δεν τους εσπλαχνίζουνταν, οι άνομοι, γελούσαν. 
Τα βάσανα που κάμνασιν για να τα καταγράψω, 
μου συγκινείται η καρδιά, ν' αρχίσω για να κλάψω. 
Να πουν πού έν' ο Διγενής, να τον ομολογήσουν, 
αμέσως που τες φυλακές να τους εξαπολύσουν, 
ειδέ οφτούς εις το σουβλίν έτσι να τους εψήσουν. 
Αν τους έσφαζαν [πανωτόν] δεν το εδειλιούσαν, 
τον αρχηγόν τους Διγενήν δεν τον εμολοούσαν. 
Εκαμναν κέρφιου στα χωρκά, σπίτια παρατηρούσαν, 
ΕΟΚΑ και τον Διγενήν να 'βρουν επροσπαθούσαν. 
Τον Διγενήν γυρεύασιν όπου κι αν τον ευρούσιν, 
να τον επιάσουν ζωντανόν, να τον εκδικηθούσιν. 
Πάνω στου Κύκκου τα βουνά, μες στα πυκνά τα δάση, 
τα εγυρίζαν ταχτικά και δεν είχασιν στάσην. 
Έρευνες μέσα στην μονήν, μέσα στην εκκλησίαν, 
σαν που νάν' στάβλος νόμιζαν, είτε ξενοδοχεία. 
Όλα τα ερευνήσασιν, που μιαν μερκάν ως άλλην, 
τίποτε δεν αφήσασιν, εκτός που το μανάλλιν. 
Λυπούμαι τους καλόγηρους, ξύλον που του εδώκαν, 
να πουν πού έν' ο Διγενής, να δείξουν την ΕΟΚΑΝ. 
Που τα μαλλιά τραβούσαν τους, χαμαί τους εκυλούσαν, 
κομμάτια νάν' τους κάμνασιν, μαγκόν εμολοούσαν. 
ΕΟΚΑ με τον Διγενήν κει μέσα επερνούσαν 
και τους διούσαν τρόφιμα και τρώγαν και περνούσαν. 
Έτσι ιδέαν ο στρατός έβαλλεν υποψίαν, 
είχεν στρατόν και φύλαγεν μέσα στην εκκλησίαν. 
Μεγάλην αυστηρότηταν μες στο πενήντα έξι, 
δεν ημπορούσεν το πουλλίν που τζει χαμαί να ρέξει. 
Ακούστε τι επάθασιν κι είντα 'ν' που υπόφεραν, 
ήβρασιν μιαν ταυτότητα στον δρόμον μιαν ημέραν 
κι, έναν σκουφίν πλησίον της και το παρατηρούσαν, 
άσπρα μαλλιά έν' του Διγενή, έτσι το εννοούσαν. 
Σαν τους τρελλούς εκόντεψεν περίτου να γενούσιν 
και πιάνουν τον ασύρματον κι ευθύς ασυρματούσιν. 
Να στείλουσιν στρατόν πολύν όσον κι αν εμπορούσαν, 
να πιάσουσιν τον Διγενήν, να ελευθερωθούσιν. 
Αμέσως έτρεξεν στρατός, τα δάση εγεμώσαν, 
για νά 'βρουσιν τον Διγενήν, μα δεν τον αντάμωσαν! 
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Ο αρχηγός ο Διγενής την μάχην του θ' αρχίσει, 
παρακαλεί την Παναγιάν για να τον βοηθήσει. 
Ξοπίσω μίαν πυρκαγιάν αφταίννει κι έζωσέν τους, 
όπως τ' οφτόν εις το σουβλίν στους πεύκους έψησέν τους. 
Κείνοι τον Γρίβαν έθελαν να βρούσιν μες στα δάση, 
άπλωσεν η πυρκαγιά, κοντά να τους εφτάσει. 
Και τους επερικύκλωσεν και πού μπορούν να πάσιν, 
καθένας τους εκόντεψεν τον νουν του να τον χάσει! 
Από τες τέσσερις μεριές πυρκαγιάν έδωκαν, 
ο αρχηγός ο Διγενής μαζίν με την ΕΟΚΑΝ. 
Δεν ημπορούσαν να σταθούν, να συνεννοηθούσιν, 
εμάντρισέν τους η φωτιά, κόντεψεν να καούσιν. 
Πολλοί επολεμούσασιν, να φύγουν εβουρούσαν, 
εκόβκουνταν μες στην φωτιάν και ελαχταρούσαν. 
Ότι και νείεν κάμουσιν, καθόλου δεν γλίτωναν, 
ψηλά τζει πάνω κόβκουνταν, στους κλώνους εσταλώναν. 
Αλλοι πολλοί εκόβκουνταν, στην γην ελαχταρούσαν, 
εψήνουνταν όπως τ' οφτόν, οι μύλλες τους ελιούσαν. 
Όπως μου είπασιν και μεν, όπως μου ιστορούσαν, 
τ' αρκάτζια εγεμώσασιν φτώματα που τζυλούσαν. 
'Εσβησεν η πυρκαγιά, γυρίζουν να τους βρούσιν, 
τα πτώματα που χάθησαν να τα επισκεφθούσιν. 
Που κότσινοι εγίνησαν μαύροι σαν το κουζάλιν, 
ελύσαν τα κρεάτα τους, εμείναν οι κοκκάλοι. 
Τα όπλα τους εκάησαν, άχρηστα εγινήκαν, 
τα ήμισι εμείνασιν και τ' άλλα εχαθήκαν. 
Ο Χάρτιν εντρομάχτηκεν, ήλθεν σ' απελπισίαν, 
μπαίννει μες στ' αερόπλανον και πάει στην Αγγλίαν. 
Δεν ημπορεί τους Κύπριους για να τους κυβερνήσει, 
δύναμην που τον ουρανό πώς να την σταματήσει; 
Δίκαζαν το κυπριακόν, μα δεν εσυμφωνούσαν, 
ΕΟΚΑ μάχην έκαμνεν και δεν εσταματούσαν. 
Νάρκες εβάλλαν ταχτικά με τέχνην μες στην στράτα, 
μόλις εφτάσει ο στρατός, έκαμναν τον σαλάτα. 
Έτσι του Χάρτιν έπρεπεν να κάμνουν του στρατού του, 
γιατί βασάνιζεν σκληρά, ό,τ' έκοβκεν ο νους του. 
Ακόμα πιο χειρότερα για να το εννοήσει, 
την Κύπρον μας ελεύθερην να πά' να την αφήσει. 
Ο Φουτ την Κύπρο μας ήλθεν να κυβερνήσει, 
μαζίν με τον κυπριακόν λαόν να συμφωνήσει. 
Αμέσως εδιάταξεν να γίνει ησυχία, 
να σταματήσει ο στρατός, να κάμει συμφωνίαν. 
Όλην την Κύπρον σκέφτηκεν να βκει να περπατήσει, 

όλες τες επαρχίες μας καλά να εννοήσει, 
της Κύπρου τα ζητήματα, έλεγεν, θα τα λύσει, 
έναν καλόν στην Κύπρον μας ό,τι μπορεί να αφήσει. 
Έναν γλυκύν καλόν τρόπον πως έννα σταματήσει, 
ΕΟΚΑ από την μάχην της, ήσυχον να τον αφήσει. 
Έτσι 'ταν η ιδέα του πως έννα πλησιάσει, 
τους αρχηγούς του Διγενή κοντά να τους εφτάσει. 
Ακόμα και τον Διγενή στα χέρια να τον πιάσει, 
τότες θα κάτσει ήσυχος, στην έδραν του να πνάσει. 
Βγάλλει παντού προκήρυξες, χίλιες λίρες να δώσει, 
που της ΕΟΚΑ τα παιδιά έναν του παραδώσει. 
Να τους συνάξει έθελεν και να τρομοκρατήσει, 
όλη την Κύπρον γενικώς το μέλλον να κερδίσει. 
Είχεν πολλούς ανόητους, ανήμερα θηρία, 
για τον ππαράν εκάμνασιν πολλοί την προδοσίαν. 
Σαν τον Ιούδαν πο' 'τρεξεν αργύρια να πιάσει 
και να προδώσει τον Χριστόν, δίχως να δειλιάσει. 
Έτσι κι αυτοί για τον ππαράν έκαμναν προδοσίαν, 
προδώννασιν τ' αδέλφια τους για την φιλαργυρίαν. 
Επαιρναν τους στες φυλακές τα άγρια θηρία, 
κκομάντοι και οξίλαροι και Άγγλοι με την βίαν. 
Να πω τες τιμωρίες τους, τα αίματα πυτούσαν, 
πέφταν χαμαί και φύρνουνταν, τα κόκκαλα ελιούσαν, 
για να τους δώσουν τ' άρματα, τα όπλα που βαστούσαν 
και τους έδερναν ταχτικά, όσον κι αν ημπορούσαν. 
Βάλλει και τους Οθωμανούς πάνω να σηκωθούσιν, 
ότι την Κύπρον την μισήν δικήν τους να τραβούσιν. 
Αμέσως οι οθωμανοί, δίχως να το σκεφθούσιν, 
αν έν' καλόν που κάμνουσιν, γιά εννά ζημνιωθούσιν, 
έτσι με δίχως φταίσιμον τους Έλληνες κτυπούσιν. 
Όπου έβρισκαν ττενεχάν, όπου κι αν εγυρίζαν, 
είχαν τους Αγγλους συντροφιάν που τους υποστήριζαν. 
Χριστιανοί κι οθωμανοί τότες ετσακκωθήκαν, 
μένουν οι Άγγλοι ήσυχοι, λίγον αναπαύθηκαν. 
Οι Έλληνες αν είχασιν τσακκίν στην κατοχήν τους, 
έβαλλέν τους προστίματα, ήταν πολλή η ποινή τους. 
Αλλ' όμως οι οθωμανοί όπλον αν εβαστούσαν, 
πέντε σελίνια πρόστιμον, πιλέ 'ν τους αρωτούσαν. 
Χριστιανοί κι οθωμανοί ήταν αγαπημένοι, 
εκείνον το διάστημαν ήταν διαιρεμένοι. 
Ένας τον άλλον δεν θέλουν, ήταν να φαηθούσιν, 
οι Άγγλοι εις τα ήσυχα μόνοι τους και γελούσιν. 
Ο Φουτ καλά το σκέφθηκεν, το μέλος του να σάσει, 
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ότι η Κύπρος μόνη της δεν μπόρει να περάσει. 
Να υποδείξει να τον δουν πως έννα φοηθούσιν, 
χρειάζουνται Κυβέρνησην, για να τους κυβερνήσει. 
Δίκαζαν το κυπριακόν το ζήτημαν να λύσουν, 
οι Αγγλοι που την Κύπρον μας να παν να την αφήσουν. 
Ως την Ζυρίχην έφθασαν τότες να τα δικάσουν, 
τα βάσανα της Κύπρου μας διά να ησυχάσουν. 
Η Κύπρος είναι ελληνική, ελεύθερη να ζήσει, 
η Αγγλία με τι δικαίωμα μέσα να κατοικήσει; 
Οι Τούρκοι με τους Έλληνας μέσα να κατοικούσιν, 
να συνεργάζουνται μαζί, δεν θα φιλονικούσιν. 
Φεβράρη τες δεκαεννιά ετέλειωσεν η δίκη, 
η Κύπρος ανεξάρτηση στους Κύπριους ανήκει. 
Φεβράρη τες δεκαεννιά το πενήντα εννέα, 
επάψασιν τα βάσανα της Κύπρου τα σπουδαία. 
Ο άγιος Μακάριος την πρώτην του Μαρτίου 
έφθασεν στην πατρίδαν του με θέλημαν Κυρίου. 
Τέσσερα χρόνια βάσανα πέρασεν εξορίαν, 
για χάρην της πατρίδος του και της ελυθερίας. 
Πρώτην του Μάρτη έφθασεν στην Κύπρον κατευθείαν, 
μέσα στο αερόπλανον ήλθεν στην Λευκωσίαν. 
Όλος της Κύπρου ο λαός τον επροϋπαντούσαν 
και ζήτω ο Μακάριος καθένας του λαλούσαν. 
Εκατόν χιλιάδες πληθυσμός ήτανε μαζεμένος 
κοντά στην Αρχιεπισκοπήν και ενθουσιασμένος. 
Να δούσιν τον Μακάριον που 'καμεν εξορίαν 
κι έφερεν στην πατρίδαν του την ελευθερίαν. 
Κι ο άγιος με σεβασμόν όλους ευλόγησέν τους, 
«έφερα την ελευθέρια», λόγον εκφώνησεν τους. 
Του Δεκεμβρίου δεκατρείς, μάλιστα, να ψηφίσουν, 
Πρόεδρον για την Κύπρο μας και να τα κανονίσουν. 
Όλης της Κύπρου τα χωρκά προκηρύξεις διούσιν, 
για να ψηφίσουν Πρόεδρον και να ετοιμασθούσιν. 
Να παίρνουν τες ταυτότητες, να τες παρατηρούσιν 
και να τες υπογράφουσιν, την ψήφον να ψηφίσουν. 
Καλήν Δευτέραν το πρωίν τες κάλπες τες αννοίξαν, 
τα ράδια το ψήφισμαν στον κόσμον εκηρύξαν. 
Νύχταν η ώρα δώδεκα το ψήφισμαν σκολάζουν 
και ζήτω ο Μακάριος ο Πρόεδρος φωνάζουν! 
Είχαν οι δεξιοί χαράν, σαν τα πουλιά πετούσαν 
και ζήτω ο Μακάριος καθένας ελαλούσαν. 
Αλλ' όμως οι αριστεροί έσσω τους εκρυφθήκαν, 
δεν ελαλούλασιν μιλιάν, ούτε φανερώθηκαν. 
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Αυτός που εκοπίασεν, αυτός πρέπει να φάει 
και όχι κείνον πον ήρτεν εις την δουλειάν να πάει 
κι άφησέν το μες στα στενά και κλαίει το κοπάιν 
και τρέχασιν ξοπίσω του οι σκύλλοι πεινασμένοι, 
ακκάννασιν και τρώασιν, σαν να 'ταν λυσσασμένοι. 
Κι ακόμα λύκοι άγριοι ξοπίσω εβουρούσαν 
κι άλλα ετρώγασιν σωστά κι άλλα τσαλαπατούσαν. 
Και εν ποτόλμαν να τους πει πίσω να τραβηχτούσιν, 
παρά τους εχαΐδευεν, εμπρός να προχωρούσιν. 
Και τώρα θέλει για να φά' το γάλαν, το μαλλίν του 
και δεν το συλλογίσθηκεν έν' προσβολή δική του. 
Να σταματήσω ως εδώ κι ας το αντιληφθούσιν, 
τον άγιον Μακάριον να μεν τον ενοχλούσιν. 
Ζήτω ο πρώτος Πρόεδρος της Κύπρου μας, παιδία, 
αυτός που αγωνίστηκε για την ελευθερίαν. 
Ζήτω ο Γρίβας Διγενής, εκέρδισεν την νίκην 
κι αυτού πρέπει ο έπαινος κι αυτού η δόξα ανήκει. 
Ζήτω και η ΕΟΚΑ μας, την μάχην εβαστούσεν, 
ήταν αντάρτες στα βουνά, σαν τίγρεις πολεμούσαν. 
Οι ήρωες που πέσασιν στην Κύπρον μας θυσίαν, 
νά 'βρουν στους κόλπους του Αβραάμ εις μνήμην αιωνίαν. 
Αιωνία τους η μνήμη, αξιομακάριστοι, 
της μητέρας τους λεβέντες, της πατρίδος οι πιστοί. 

[35] 

Ν. Χ. ΜΑΥΡΙΔΗ / Καλώς ήρτες Δέσποτα μας (1959) [Τύποις 
Ζ Α Β Α Λ Λ Η - Λευκωσία]. 

Καλώς ήρτες, Δέσποτα μας, σγοιαν Θεού καλογρονιά, 
που την γην του Παρθενώνα 
γλυκοτζήλαδη αδόνα, 
χουμισμένε του ντουνιά... 

Καλώς ήρτες, Δέσποτα μας, που ξηδκιώχτης που τζαιρόν, 
που σ' εχάσαμεν, προλάτη, 
το ψουμίν εν εσεν τάτι, 
έστεκέν μας... το νερόν... 

Καλώς ήρτες, Δέσποτα μας, τρία γρόνια περασιάν 
δκιάβηκες πα' στο γινάτιν 
Γολγοθά το μονοπάτιν, 
για δικήν μας ποσπασιάν. 
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Καλώς ήρτες, Δέσποτα μας, η δροσιά κάθε καμού, 
μιτσής, μιάλος σας δεξιώννει, 
το ξηφώτιν μολυβώννει, 
η χαρά του γλιτωμού. 

Καλώς ήρτες, Δέσποτα μας, με τον Τίμιον Σταυρόν, 
φως τζαι φώτα να μας φέρεις, 
να σταθείς ο τιμονιέρης 
στο δικόν μας το πλευρόν. 

Καλώς ήρτες, Δέσποτα μας, με την μιάλην σου θωρκάν, 
το γλυτζύν χαμόγελόν σου, 
τ' άγιον το πρόσωπον σου 
δκιάκλυσεν παρηορκάν. 

Καλώς ήρτες, Δέσποτα μας, απού τόπον μακρινόν, 
τα λαόνια αδονούσιν, 
τα πουλλιά μας τζηλαδούσιν 
Άννοιξης τον ερκομόν. 

Καλώς ήρτες, Δέσποτα μας, σύγκοντα στα πρόβατα σου, 
για να δεις πως σ' ακλουθούμεν 
τζαι τον όρκον πως βαστούμεν 
στες βουλές, στα καμωτά σου... 

Καλώς ήρτες, Δέσποτα μας, σκαλοβάτη του καλού, 
κάθε σκούντρος μας πατκιέται, 
γη τζι ο ουρανός ορτζιέται, 
κάθε φτέρος του γιαλού. 

Καλώς ήρτες, Δέσποτα μας, με της Μάνας την βουλήν, 
στην μεάλην προσταήν της 
έφερες για το παιίν της 
της Ανάσταστης φιλίν. 

Καλώς ήρτες, Δέσποτα μας, με της Ανοιξης δροσιάν, 
με Θεού, με θέλησήν μας, 
έφερες εις το νησίν μας 
την Θεάν ξεσκλαβωσιάν. 

Μακάριος Γ 
Με θεϊτζήν παραντζελλιάν, 
σαν έναν μιάλον βασιλιάν 
πάνω στην γην επλάστης, 
της Παναΐας δκιαλεχτός, 
τους Μάρτυρας αναγιωτός, 
πέρα περού δοξάστης. 

Απού μιτσόττες έταξες τον άγιον σκοπόν σου 
να πογλιτώσεις τούντην γην, το 'σεις αππεσσωθκιόν σου. 
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Του Βατζελίου ορμηνευτής, 
του δίτζιου ο δκιαλαλητής, 
κρεμμός της αδιτζίας, 
σ' ούλλης της γης το πάσον σου, 
ξεσκλαβωσιά το ράσον σου, 
πρόδρομος, σωτηρίας. 

Τζαι με Θεού την δύναμην, με τον Σταυρόν στο σέριν, 
στύλλωσες την ξεσκλαβωσιάν, σ' ούλλης της γης την ξέρην. 

Που εξορίες, φυλατζές, 
που γλώσσες άτσαλλες, κατζές 
τόσες της Αγγλιτέρας, 
με κάλμαρες, με δειλίας 
τζι όπου φανείς, φεγγολοάς 
σγοιαν νήλιος της ημέρας. 

Εξόρτζιασες αξόρτζιαστα λαόνια στην βουλήν σου, 
ετίμησες το ράσον σου, πατρίδαν, την φυλήν σου. 

Δίχα κοντάριν, με φωδκιάν 
σ' ούλλης της γης πατκιάν - πατκιάν 
χρόνια ανάειρές την, 
εδκιάβης μαύρην περασιάν, 
'μμά την Θεάν ξεσκλαβωσιάν 
στην Τζύπρου χάρισες την. 

Μπροστά σου γονατίζουμεν, φιλούμεν την δεξιάν σου, 
θάλασσες, κάμποι τζαι βουνά βοούσιν την δρατζιάν σου. 

[36] 

Προεκλογικόν Ποίημα / υπέρ της υποψηφιότητος της Α. Μ. / του 
Αρχιεπισκόπου και εθνάρχου / Κύπρου Μακαρίου Γ' / Α. 
Μ Α Π Π Ο Υ Ρ Α Σ . 

Εκείνος που υπέστηκεν τον διωγμόν των Άγγλων 
σ' αυτόν ανήκεί η αρχή κι όχι κανέναν άλλον. 

Νέον καθήκον προσκαλεί τον κόσμον ν' αποδείξει 
της Κύπρου πρώτον Πρόεδρον ποιον πρέπει ν' αναδείξει. 
Πέρασαν χρόνια πάμπολλα, πάρα πολλοί αιώνες, 
η Κύπρος να λευθερωθεί χρειάστηκαν αγώνες. 
Πολλές φορές ειρηνικοί κι άλλοι ματωβαμμένοι, 
που βρίσκετουν μες στην σκλαβκιάν και αλυσοδεμένη. 
Τέλος η ώρα έφτασεν κι η ποθητή ημέρα 



280 

να 'χει της Κύπρου ο λαός ελεύθερον αέραν. 
Η Κύπρος ανεξάρτητος τώρα ανεκηρύχτην, 
φεύκει πιον ο αποικισμός, στην θάλασσαν ερίχτην. 
Σήμερον θέλει Πρόεδρον να λάβει τα ηνία, 
η Κύπρος διά να χαρεί την ανεξαρτησίαν. 
Ποιος είν' εκείνος που μπορεί και πρέπει ν' αναλάβει, 
να μην φοβάται κίνδυνον της Κύπρου το καράβιν; 
Εκείνος που εργάστηκεν με πίστην και με θάρρος 
η Κύπρος για ν' απαλλαχτεί που της σκλαβκιάς το βάρος. 
Εκείνος που υπέστηκεν τον διωγμόν των Άγγλων 
σ' αυτόν ανήκει η αρχή κι όχι κανέναν άλλον. 
Τώρα στα πρώτα βήματα για το καλόν του τόπου 
αξίζει η ανάδειξις του Αρχιεπισκόπου. 
Είναι μεγάλη εντροπή όποιος το μελετήσει, 

άνθρωπον που δοξάστηκεν, 
για μας που θυσιάστηκεν, 
τώρα να τον μαυρίσει! 

Στους τόπους που επάτησεν άξιον τον ελέγαν 
και τον αναγνωρίσασιν Μακάριον τον Μέγαν. 
Κι εμείς που πρέπει να 'χουμεν όλοι χαράν μεγάλην, 
που γέννησεν η Κύπρος μας τέτοιον γερόν κεφάλιν, 
αντί να το καυχόμαστεν, να το 'χουμεν καμάριν 
και να 'μαστεν περήφανοι στης Κύπρου το βλαστάριν, 
να γεννηθεί που μέσα μας το μίσος και το πάθος, 
να θέλουμεν την πτώσην του, ΟΧΙ! μεγάλον λάθος! 
Δεν είν' καιρός για κόμματα, ούτε για μεγαλεία, 
είναι καιρός να κτίσουμεν μια νέαν πολιτείαν. 
Να λείψει που τον τόπον μας πλέον η αδικία, 
να βασιλεύσει η χαρά, αγάπη κι ευτυχία. 
Να σεβαστούμεν τους νεκρούς που βγήκαν στην κρεμάλλαν 
και πριν να ξεψυχήσουσιν, για λευτεριάν έψαλλαν. 
Κι άλλοι που πήαν μάρτυρες που του εχθρού το βόλιν 
το μαρτυρούν οι τάφοι τους, καθώς το ξέρουν όλοι. 
Που τα δικά τους κόκκαλα φωνή γερή ξεβαίννει, 
αδέλφια, σεις που ζήσετε, μείνετε ενωμένοι. 
Πιάστε τα χέρια σας σφιχτά κι όλοι συσπειρωθείτε, 
γύρω που τον εθνάρχην μας όλοι σας ενωθείτε. 
Αυτός που είναι άξιος για να σας οδηγήσει, 
γιατί κανέναν δεν θέλει άνθρωπον ν' αδικήσει. 
Η Κύπρος πλέον έγινεν για τους Κυπραίους κτήμα, 
αδελφικά να ζήσετε, γιατί αλλιώς έν' κρίμαν. 
Δεν θέλει ο εθνάρχης μας μέγαρα και οκέλλες, 
αυτός που εξορίστηκεν μακρά στες Σεϋχέλλες. 
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Για χάρην του ποιμνίου του, να το ελευθερώσει, 
τώρα την ψήφον ο λαός σ' αυτόν πρέπει να δώσει. 
Να γίνει η καλή αρχή για την Δημοκρατίαν 
και να το θεωρήσουμεν μεγάλην αμαρτίαν. 
Να δώσουμεν την ψήφον μας μόνον εις τον εθνάρχην, 
του κόσμου τον λαοφιλή, της Κύπρου ποιμενάρχην. 
Όλης Κύπρου ο λαός εθνάρχην να ψηφίσει, 
αν θέλουμεν τον τόπον μας διά να ευτυχήσει. 
Ο κάθε ένας να σκεφτεί πκοιον είναι το συμφέρον, 
όχι πάνω στα κόμματα να 'χει ενδιαφέρον. 
θωρούμεν τον κατήφορον που βρίσκεται εμπρός μας, 
όλοι σαν ένας άνθρωπος νάν' ένας ο σκοπός μας. 
Να κάμουμεν την Κύπρον μας νάν' του φτωχού η μάνα, 
να μην φοβάται συμφορές, φουρτούνες, τραμουντάναν. 
Στην κάλπην να τραβήσουμεν στον άξιον του τόπου, 
να δώσουμεν την ψήφον μας του Αρχιεπισκόπου. 
Η Κύπρος για να ευτυχεί θέλει καλόν ποιμένα, 
τα πλάσματα του ν' αγαπά και να τα ξέρει ένα. 
Από φτωχόν ως πλούσιον, εργάτην ως ρεσπέρην, 
και να δουλεύκουμεν μαζί όλοι χέρι με χέρι. 
Χαίρε, Μακαριότατε, άξιε πατριώτη, 
στην Κύπρον όταν έφτασες σε ομιλίαν πρώτη, 
η Κύπρος κράτος του Θεού ευχήθηκες να γίνει, 
να βασιλεύει η χαρά και η δικαιοσύνη. 
Και με την χάρην του Θεού και πάντων των αγίων, 
ο πόθος μας να πληρωθεί κι όχι το εναντίον. 
Συ που αναγνωρίστηκες σ' όλην την οικουμένην, 
οι κόποι σου, παρακαλώ, να μην πάσιν χαμένοι. 

[37] 

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ 1ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1955 / Περιεχόμενα: / ΑΠΟ ΤΗΝ 
Μ Α Χ Η Ν ΣΤΟ ΛΙΟΠΕΤΡΙ / ΣΤΟΥΣ ΝΕΚΡΟΥΣ ΤΩΝ Φ Υ Λ Α Κ Ω Ν / 
και / ΚΥΡΙΑΚΟΝ Μ Α Τ Σ Η Ν / Συντάκτης: Ανδρέας Μαππούρας -
Αραδίππου. / Τύποις Π. ΧΕΙΜΩΝΙΔΗ. 

Πιάστε τα σέρκα σας γερά τζαι βάρτε τον σταυρόν σας, 
να βκούμεν πιον που την σκλαβκιάν, να μεν είμαστιν δούλοι, 
παρακαλήστε τον Θεόν να στέκει στο πλευρόν σας, 
την Τζύπρουν να ποσπάσουμεν ή να χαθούμεν ούλοι. 
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Η πρώτη Απριλίου 1955 
Όντες αρκίνησεν το φως για να γλυκοχαράσσει 
τζι έφεξεν η ανατολή να ξημερώσ' ημέρα 
τζι έναν δεντρόν τιτσίρικον σαΐττες να πετάσσει, 
να βκάλει φύλλα τζαι κλωνιά που φέρνουσιν αέρα. 
Με γαίμαν που ποτίστηκεν πριν που καμπόσους γρόνους, 
να βκάλει φύλλα τζαι κλωνιά, να φουντωθεί, ν' αθθίσει, 
μα βρέθουνταν κατά τζαιρούς τζαι κόβκαν του τους κλώνους, 
με δίχα κόσμον να σκεφτούν, μήτε Θεού την κρίση. 
Είχαν το τζείνον το δενδρόν με άλυσον δημμένον 
τζι αφήνναν πάντα το δεντρόν φτωχόν τζαι μαραμμένον 
τζαι να ψηλώσει τζεφαλήν τζαιρόν εν του διούσαν. 
Όσα κλωνιά εκόβκασιν όσα τζι αν ετσακκίζαν 
έστασσεν κάτω το ζουμίν τζαι μούσσευκεν το χώμαν 
τζαι τράβαν κατά το δεντρόν τζαι πότιζεν την ρίζαν 
τζαι κράτεν νακκουρίν δροσιάν, μ' εσέπετουν, μ' εβρόμαν. 
Οι ρίζες που ποτίζουνταν πολλά εδυναμώσαν, 
εκάμασιν βυζιά γερά τζαι πετάχτηκαν πόλια, 
την κόρμην μες στα φύλλα τους τα δροσινά εχώσαν 
τζι όπου 'χεν κλώνον σάπικον εμπήκασιν ανώβλια. 
Ήταν μια νύκτα σιανή, γέρμαν του μεσανύκτου, 
π' ακούστηκεν η τσακριτσιά, το φως να μολοήσει, 
που λάλεν κάθε μια ψυσήζ «μούλλωσε νάκκον, κρυφτού, 
»τζι αλώπως θέλει ο Θεός για να μας πουκουππίσει». 
Μα ήτουν άλλη αφορμή η πουμπουρκά π' ακούστηνζ 
ήταν φωνή που φώναζεν τους λας για να ξυπνήσουν, 
να σπάσουσιν τον άλυσον τζι ούλη η γη εσούστην, 
που μάχουνταν πα' στο δεντρόν για να το ξαπολύσουν. 
Αρκέψαν τότε να βουρούν τζι ούλοι να βοηθούσιν 
τζαι που τες τέσσερις μερκές τζαι να λαλούνζ «τανάτε 
»οι αλυσίδες να κοπούν, μακρά να σκορπιστούσιν, 
»την Τζύπρουν να ποσπάσουμεν που άλλος την εκράτεν. 
«Σκεφτείτε τζι είμαστον Ρωμιοί, έν' ξακουστή η γενιά μας, 
»κανεί να 'χουμεν το ζυόν που πάνω στο ζινίσιν, 
»ώσποσον πιον να πνάσουμεν τζι εμείς τζαι τα παιδκιά μας 
»τζαι να μπορεί πιον άφοα το σπλάσμαν να συντύσει. 
»Πιάστε τα σέρκα σας γερά τζαι βάρτε τον σταυρόν σας, 
»να βκούμεν που μες στην σκλαβκιάν, να μεν είμαστεν δούλοι, 
»παρακαλήστε τον Θεόν να στέκει στο πλευρόν σας, 
»την Τζύπρουν να ποσπάσουμεν ή να χαθούμεν ούλοι». 

Από την μάχην στο Αιοπέτρι 
Ξανά το χάνι της Γραβιάς στην Κύπρο ξεπροβάλλει, 
οι τέσσερις λεβεντονιοί του ξακουστού Σαμάρα 

της λευτεριάς επότισαν το δένδρον, όπως κι άλλοι, 
και οι προδότες να 'χουσιν του Πλάστη την κατάρα. 
'Εκλαψεν μάνα το παιδί και το παιδί την μάνα 
στο Λιοπέτριν πο' 'γινεν η δοξασμένη μάχη, 
για να σημάνει γρήγορα της λευτεριάς καμπάνα, 
η σκλαβωμένη Κύπρος μας την λευτεριάν της να 'χει. 
Δέχθηκαν με χαμόγελο τες σφαίρες εις τα στήθια, 
για της πατρίδος την τιμή είναι γλυκό το βόλι, 
κρατήσαμε τον όρκο τους, αυτή 'ναι η αλήθεια, 
κι ευγνωμοσύνην να 'χομεν μικροί, μεγάλοι, όλοι. 
Σαμάρα και σύντροφοι του και ξακουστέ Παρίδη, 
ξυπνάτε από τα μνήματα που είσθε σκεπασμένοι 
κι η ποθητή πατρίδα σας φωνάζει να σας ίδει, 
τώρα που είν' ελεύθερη, δαφνοστεφανωμένη. 

Εις τους νεκρούς των φυλακών 

Σε κάποιο τόπο έρημο μοιρολογά μια μάνα 
κι ακούεται από μακριά λυπητερά καμπάνα. 
Ποιος είν' ο νιος που πέθανε, η μάνα αρωτιέται 
κι η μάνα τους βασανιστές όλον και καταριέται. 
«Επιασαν το παιδάκιν μου, σκληρά το βασάνισαν, 
»μες στα κελιά τα σκοτεινά νεκρόν μου το αφήσαν. 
»Τι έφταιξες, λεβέντη μου, τι έκαμες, παιδί μου, 
»ξύπνα δυο λόγια να σου πω και τότ' ας βγει η ψυχή μου». 
Κατάρα στους βασανιστές, κατάρα στους προδότες, 
και χώμαν να 'χουν ελαφρόν όλοι οι πατριώτες. 

Στον Κυριάκο Μάτση 

Απ' τα όρη στο Δίκωμο φτάννει 
ένας ήρως της δόξας λαμπρός, 
ο δυνάστης τα ίχνη του χάννε ι 
κι ο λεβέντης τραβά πάντα μπρος. 
Δεν τρομάζει την άνανδρο σφαίρα, 
θέλει να 'ναι πουλλί στο κλαδί, 
μιαν πατρίδα γλυκιά ελευθέρα, 
πριν πεθάνει, ποθεί για να δει. 
Νοσταλγεί την γλυκιά του πατρίδα, 
όρκο έχει, της κάνει πιστό, 
πως το αίμα του κάθε ρανίδα 
θα το χύσει γι' αυτό το σκοπό. 
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[38] 

ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΩΝ / Ανδρέα Πρωτοπαπά / εκ Κατω-
κοπιάς / και / Ανδρέα Αβρααμίδη / εκ Τεμπριάς / ΕΚΔΟΣΙΣ 
ΠΡΩΤΗ / Η συντάκτης ΕΥΑ Γ. ΚΟΝΙΖΟΥ / εκ του χωρίου Κατω-
κοπιάς. 

Γονείς πο' 'χετε ήρωες να 'χετε περηφάνια, 
κλάματα δεν χρειάζονται μόν' δάφνης τα στεφάνια. 

Ποίημα αφιερωμένον εις τον ήρωα Ανδρέα Κ. Πρωτοπαπά εκ τον χωρίον 
Κατωκοπιάς 
Κτυπούν καμπάνες θλιβερά στον άδικον χαμό σου 
και τα πουλλάκια, ήρωα, θρηνούν τον θάνατον σου 
κι όλοι μαυροφορήσανε που μέσα στο χωριόν σου. 
Κτυπούν καμπάνες θλιβερά, σκοτείνιασεν η πλάση 
κι η μανα τον λεβέντην της για πάντα θα τον χάσει. 
Στο σπίτιν του πά' και κτυπά η μαυροφόρα μάνα, 
ίσως ιδεί τον γιόκκαν της για να μιλούν αντάμα. 
Μα δεν τον βρίσκει ούτε κει κι ευθύς την πιάνει λύπη, 

όλο ξεσπάζει σε λυγμούς, 
παιδίν μου, πα' στους ουρανούς, 
έχεις εκεί το σπίτι. 

Θρηνούν για σέναν, ήρωα, κόμα οι αρχηγοί σου, 
τέσσερα χρόνια αγωνιστής μες στην ΕΟΚΑΝ ήσουν. 
Εις όλα τα ζητήματα ήσουν πάντα μαζίν τους 
κι ουδέποτε παράβηκες καμμιάν διαταγήν τους. 
Ήσουνα πάντα πρόθυμος εις ό,τι σε πρόσταζαν 
κι έτρεχες πάντοτε μπροστά, όπου σε διάτασσαν. 
Μέσα στης Κύπρου τα βουνά έτρεχες σαν ελάφιν 
και έρριχνες το σύνθημαν πρώτος εσύ στην μάχην. 
Το 'ναν σου χέριν στο βολάν και στ' άλλο το πιστόλιν 
κι οι Αγγλοι σε τρομάζανε όσοι σε βλέπαν όλοι. 
Την νύκταν πάνω στα βουνά τους Άγγλους πολεμούσες 
και όλη μέρα στο βολάν αυτούς υπηρετούσες. 
Οι τόποι που πολέμησες τα πεύκα είναι δροσάτα, 
στον κόσμον να θυμίζουνε τα τρυφερά σου νιάτα. 
Πολέμησες ακούραστα για την ελευθερίαν 
και τ' όνομάν σου θα γραφτεί μέσα στην ιστορίαν. 
Δεν θα ξεχάσει η Κύπρος μας τ' άξιον παλλικάρι 
κι η μάνα κι ο πατέρας του θα το 'χουν για καμάρι. 
Μια μάνα τέτοιου ήρωα δεν πρέπει να τον κλάψει, 
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έναν κερίν στην εκκλησίαν μόνον γι' αυτόν ν' ανάψει. 
Να το 'χει δόξαν και τιμήν, μεγάλην περηφάνια, 
πα' στην φωτογραφίαν του που ρίχνουν τα στεφάνια. 
Ανδρέα, δεν επέθανες, μόν' στέκει ο ιστός σου, 
άφησες την γυναίκαν σου να στήσει τον καρπόν σου. 
Εάν θελήσει κι ο Θεός, σαν δένδρον θα βλαστήσει 
και τ' όνομαν σ' αθάνατον αυτό θα τ' αποκτήσει. 
Και θα βλαστήσει σαν δεντρί το τρυφερόν βλαστάρι 
κι η μάνα του στη θέσην σου θα το 'χει για καμάρι. 
Χρόνια εικοσιτέσσερα έζησες εις τον κόσμον 
και λάθος δεν ελάθεψες ούτε κανένα χρόνον. 
Έδωσες τέλος την ψυχήν με μιάλην ησυχίαν 
και στ' ουρανού εκεί ψηλά να πας την βασιλείαν. 
Έζησεν κι είδεν λευθεριάν ο νιος ο ξακουσμένος 
κι έκλεισεν τα ματάκια του, πά' ευχαριστημένος. 
Μες την καλλύτερην οδόν θα στήσουν ανδριάντα, 
να σε θωρούν οι Κύπριοι, να σ' ενθυμούνται πάντα. 
Δεν θα ξεχάσει το χωριόν το γνήσιον παλλικάρι, 
γιατί τα όπλα της τιμής βαστούσεν για καμάρι. 
Η μνήμη σου αξέχαστη σε όλους μας θα μένει, 
ψυχή σου πά' στους ουρανούς πηγαίννει δοξασμένη. 
Το σώμα σου ετάφηκε, μα η ψυχή γυρίζει, 
αθάνατη στους ουρανούς πετά και φτερουγίζει. 
Της μοίρας ήτανε γραφτό πρόωρα να πεθάνεις, 
στους ουρανούς εφόρεσες τ' αμάραντον στεφάνι. 
Γονείς πο"χετε ήρωες, να 'χετε περηφάνια, 
κλάματα δεν χρειάζονται, μόν' δάφνης τα στεφάνια. 

Αιωνία η μνήμη. 

Βίος και θάνατος τον ήρωα Ανδρέα Αβρααμίδη όστις έπεσεν εις Τεμβριάν 
μετ' εκρήξεως βόμβας την 3ην Ανγονστον 1958. 
Σήμμερον μαύρος ουρανός, σήμμερον μαύρη μέρα, 
σήμμερον κλαίει και θρηνεί ενγένει όλ' η σφαίρα, 
που χάσαμεν έναν παιδίν, Ανδρέαν Αβρααμίδην, 
της Τεμβριάς το καύχημαν, της Κύπρου το στολίδιν. 
Η δύσις όλη έκλαψεν αυτού τον θάνατον του 
και τα πουλιά μοιρολογούν τον άδικον χαμόν του. 
Μες στο χωριόν της Τεμβριάς αυτός εκατόικούσεν 
και με την βόμβαν έπεσεν όπου μετακινούσεν. 
Όταν ήταν μικρόν παιδίν αυτός στην ηλικίαν, 
έδειχνεν ειλικρίνειαν πολλήν κι ευκινησίαν. 
Έξι χρονών εγίνηκεν κι έστειλαν τον σχολείον, 
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έξυπνος, τετραπέρατος και ήρεμον παιδίον. 
Τελειώνει το Δημοτικόν το ξακουστόν παιδίον 
και στην Ευρύχουν στείλαν τον ανώτερον σχολείον. 
Μα ο αγώνας βρίσκει τον πα' στα μαθήματα του, 
εις την τετάρτην τάξην του πάνω στο πρόβλημα του. 
Εστάθηκεν και σκέφτηκεν ποιον δρόμον να κλουθήσει 
ή τον αγώνα ή σπουδήν κι έτσι ν' αποφασίσει. 
Αφήννει τότε τες σπουδές και τον αγώνα αρχίζει, 
φυλλάδια του δώσασιν, στους δρόμους τα σκορπίζει. 
Κκομάντοι τον επιάσασιν, στες φυλακές τον μπάσαν 
και τρεις μήνες φυλάκισην αυτόν καταδίκασαν. 
Ξεβαίννει που την φυλακήν, περίτου αγριεύει, 
μένει πιστός στον όρκον του κι εκδίκησην γυρεύει. 
Πιστός στον δρόμον της τιμής και της ορκωμοσίας, 
εβάδιζεν προσμένοντας να βρει ελευθερίαν. 
Φέτος το πενήντα οκτώ έν' η χρονολογία, 
που έπεσεν μαχόμενος αυτός για την πατρίδα. 
Πήρε γραπτήν διαταγήν από τον αρχηγόν του, 
βόμβες να μετακομισθούν μακράν που το χωριόν του, 
γιατί θα γίνει κέρφιου στον τόπον τον δικόν του. 
Με έναν φίλον εμπιστόν, στέλεχον της ΕΟΚΑ, 
τες εμετακομίζασιν σαν έκαμναν και πρώτα. 
Σαν τες μετακομίζασιν κρότος μεγάλος βγαίννει 
κι Ανδρέας έπεσεν χαμαί και άπνους τότε μένει. 
Κρότος μεγάλος έβγηκεν, τα σπίτια ταράχτηκαν, 
οι κάτοικοι της Τεμβριάς σαν τους τρελλούς γίνηκαν. 
Πάσιν κοντά, παρατηρούν το φοβερόν το θέαμα, 
τ' Αβρααμίδη το κορμίν να μπλέει μες στο γαίμα. 
Άραγε του κακόμοιρου τι ώρα του εφάνην, 
της δόξης το αμάραντον εφόρεσεν στεφάνιν. 
Δεν έζησεν την λευτεριάν να δει όπου ποθούσεν 
που δι' αυτήν το αίμαν του χαμαί στην γην κυλούσεν. 
Σημαίαν γαλανόλευκον το λείψανον σκεπάζουν, 
αδέλφια του και συγγενείς κλαίουν κι εν ησυχάζουν. 
ΕΟΚΑ, Π ΕΚ Α και ΑΝΕ στέφανα του προσφέρνουν, 
ρόδα και τριαντάφυλλα τον τάφον τότε ραίνουν. 
Στην θέσην την παντοτινήν κείντο παιδίν εθάψαν 
κι οι πέτρες και τα χώματα για λλόου του έκλαψαν. 
Το σώμαν του εχάθηκεν μα η ψυχή γυρίζει, 
αθάνατη στους ουρανούς πετά και φτερουγίζει. 
Όσοι πεθαίνουν ήρωες για την ελευθερίαν, 
δεν αποθνήσκουν, αλλά ζουν εις την αθανασίαν. 
θα τελειώσω ως εδώ αυτού την ιστορία, 
φωνάζω και φωνάξετε η μνήμη αιωνία. 

Για όσους δεν με ξέρουσιν, 
ούτ' έτυχεν να με δούσιν, 

προχθές βρέφος γεννήθηκα, χθες κόμα ήμουν νέα, 
σήμμερα μάνα με παιδιά, ποιήτρια γενναία. 
Αύριον όμως δεν ξέρω αν ζήσω κι αν γηράσω 
και την μεθαύριο ζωήν τι τρόπον θα περάσω. 
Έτη σαράντα τέσσερα τώρα τραβώ στη ράχη, 
μαύρα μαλλιά στην κεφαλή και μέτριον στομάχι. 
Είχα λαχτάρα στην καρδιά κι εις τον θεόν ελπίδα 
κι έζησα κι είδα λεύθερη την λατρευτήν πατρίδα. 

Σήμμερον μαύρος ουρανός, σήμμερον μαύρη μέρα, 
σήμμερον κλαίει και θρηνεί ενγένει όλ' η σφαίρα. 
Ο κόσμος όλος θλίβεται και τα βουνά λυπούνται 
και τα πουλλάκια τ' ουρανού παύουν να κελαδούνε. 
Που χάσαμεν έναν παιδίν, Πρωτοπαπά Ανδρέαν, 
έξυπνον, ετοιμόλογον και με καλήν ιδέαν. 
Η Κύπρος όλη έκλαψεν τον άδικον χαμόν του, 
θρηνεί και όλον το χωριόν τον αποχωρισμόν του. 
Μες στο χωρκόν Κατωκοπιά αυτός εκατοικούσεν 
και με καρκίνον έπαθεν, πολλά δεινά τραβούσεν. 
Όταν ήτουν μικρόν παιδίν αυτός στην ηλικίαν, 
έδειχνεν ειλικρίνειαν πολλήν κι ευκινησίαν. 
Τελειώνει το Δημοτικόν το έξυπνον παιδίον 
και εις του Μόρφου στέλλουν τον ανώτερον σχολείον. 
Τρία χρόνια μορφώνεται κι υστερινά ξεβαίννει 
μηχανικός την μηχανήν εις του πατέρα μένει. 
Το χίλια εννιακόσια έτος πενήντα πέντε 
εις την ΕΟΚΑ γράφτηκεν, καθώς ακούσαμέντε. 
Ήταν πάντα υπήκοος αυτός στον αρχηγόν του, 
μιαν νέαν εχαρτώθηκεν αυτός που το χωριόν του. 
Κοπέλλα είναι ευγενής, εύμορφη, μορφωμένη, 
τέσσερα χρόνια έκαμεν μαζί του χαρτωμένη. 
Πολλούς καταζητούμενους στο σπίτιν του βαστούσεν 
και μ' ένα αυτοκίνητον τους εμετακινούσεν. 
Με το δικόν του όχημαν όπλα μετακινούσεν, 
πολλές ενέδρες έστηννεν, Άγγλους τρομοκρατούσεν. 
Ύστερα μ' άλλους χωριανούς που ξένους προδόθηκαν, 
μα λύθην το Κυπριακόν κι αυτοί εχαριστήκαν. 
Σαν έκλεισεν ο πόλεμος, την νέαν επαντρεύτην 
κι εμπήκεν μες στο σπίτιν του και ενοικοκυρεύθην. 
Πλήθος πολλύν έν' πο' 'φτασεν του γάμου την Δευτέραν, 
γιατί τον ήξευραν πολλοί, δώρα πολλά του φέραν. 
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Εις το εξήντα, μάθετε, έν' η χρονολογία, 
του Σεπτεμβρίου τέσσερις που γίνην η πανδρεία. 
Μα δεν τους εχαρήκασιν κείντους σπουδαίους γάμους, 
στον χρόνον δεν το ήξευραν θρήνους πως έννα κάμουν. 
Μόλις επαντρευτήκασιν, πηγαίννουν στην Αθήναν, 
να κάμουσιν, σαν μου 'πασιν, του μέλιτος τον μήνα. 
Μα δεν εβάσταξεν πολύ σ' αυτούς η ευτυχία, 
στο σπίτιν τότε έπεσεν μεγάλη δυστυχία. 
Αρχισαν δυνατές τζεγκιές τ' Ανδρέα πα' στο πόδιν 
και ανυπόφερτος καμός που μέσα να τον τρώει. 
Εφέρασιν τον ιατρόν για να τον εξετάσει 
κι είπεν του πως είναι τζεγκιά και πως θα του περάσει. 
Μετά όμως εφάνηκεν το άσχημον σημείον 
κι έπιασαν τον και πήραν τον εις το νοσοκομείον. 
Μα ο Πελείδης ο γιατρός πλάκαν ευθύς του βγάζει, 
πως είναι άσχημον κακόν το βλέπει και θαυμάζει. 
Στο χειρουργείον στην στιγμήν εγχείρησην τον κάμνει 
και στην Αγγλίαν στέλλει το ανάλυσην να κάμει. 
Λέγει τουςζ «να τον πάρετε αμέσως στην Αγγλίαν, 
»το πόδιν να του κόψουσιν, για νά 'βρει θεραπείαν». 
Εις την Αγγλίαν παίρνουν τον, στην κλινικήν τον βάζουν 
και οι ανώτεροι γιατροί ευθύς τον εξετάζουν 
το άτιμον μικρόβιον γνωρίζουν και θαυμάζουν. 
«Έχει καρκίνον», είπαν τους, «στο πόδιν το δικόν του 
»κι η επιστήμη δεν μπορεί να βρει το φάρμακόν του». 
Εκαμναν του ηλεκτρισμούς να το απομονώσουν 
και το κακόν μικρόβιον ίσως και το σκοτώσουν. 
Σαν είδαν και δεν τους περνά, το πόδιν του εκόψαν, 
για να τον ι-γλιτώσουσιν, μα δεν το κατόρθωσαν. 
Του φάνηκεν πως έγιανεν μ' έναν δικόν του γράμμαν, 
που έγραψεν του στείλασιν την σύζυγόν του Ανναν. 
Μ' έναν δικόν του όχημαν γύρισαν την Αγγλίαν, 
τον κόσμον όπου έχασεν τα μάτια του τον είδαν. 
Αλλ' όμως το μικρόβιον πάνω του είχεν μείνει, 
μέρες πολλές δεν πέρασαν και αίμα τότε πτύννει. 
Ο θείος του στον ιατρόν πάει κι εξέτασέν τον 
κι ο ιατρός εις την στιγμήν ευθύς οδήγησέν τον. 
Λέγει τουζ «πρόφθασε ευθύς στην Κύπρον να τον πάρεις, 
»για να τον δούσιν οι γονείς, γρήγορα, πριν πεθάνει». 
Μ' ένα πόδιν προσωρινόν για να πατά του βαλαν, 
τον φέρασιν κι οι συγγενείς δεν τον εκαταλάβαν! 
Στην Κύπρον όταν έφθασεν, χαρές πολλές γένηκαν, 
νομίζασιν πως οι καμοί που 'χεν εγιατρευτήκαν. 
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Τέσσερις μέρες έκαμεν εις το δικόν του σπίτιν 
κι αρχίσαν πάλιν οι καμοί και η μεγάλη λύπη. 
Επιασαν τον και πήραν τον εις το νοσοκομείον, 
πάλιν ευρήκαν οι γιατροί το άσχημον σημείον. 
Λίγες ημέρες έκαμεν, στο σπίτιν του τον παίρνουν, 
γονείς, αδέλφια, συγγενείς κλαίουν κι εν υποφέρνουν. 
Σεπτέμβρη δεκατέσσερις, Παρασκευήν ημέραν, 
του ήρωός μας η ψυχή πετά εις τον αέρα. 
Πετά και πά' στους ουρανούς, τον πλάστην ν' ανταμώσει 
κι αυτός κρατεί το στέφανον να την ι-στεφανώσει. 
Γυναίκα του δεν χάρηκεν πιλέ τα νυμφικά της, 
αφού στον χρόνον έφυγεν σύζυγος που κοντά της. 
Σημαίαν γαλανόλευκον το λείψανον σκεπάζουν 
κι η μάνα του κι οι συγγενείς κλαίουν κι εν ησυχάζουν. 
ΕΟΚΑ με τους αρχηγούς στέφανα του προσφέρνουν, 
ρόδα και τριαντάφυλλα τον τάφον τότε ραίνουν. 
Ένα πουλλίν κελαδιστόν στάθην να τραγουδήσει, 
κάθε καρδιά βασταερή κόντεψεν να ραγίσει: 
«Ξύπνα, φεγγάριν της νυκτούς και της ημέρας ήλιε, 
»σήκου χαρά κι αναπνοή και του σπιτιού σου στείλε. 
»Ξύπνα, λεβέντη ήρωα, κι ήρθαν οι αρχηγοί σου, 
»να κάμεις τες διαταγές, κόμα την προσταγήν τους. 
»Ξύπνα να δεις την Αννα σου που κλαίει πανωθκιόν σου 
»κι απαρηγόρητα θρηνεί τον άδικον χαμόν σου. 
«Ξύπνα να δεις τριγύρω σου πόση πολυκοσμία, 
»με κλάματα σ' ακολουθούν, ήρωα, στην κηδείαν». 
Στην θέσην την παντοτινήν τον ήρωαν εθάψαν 
κι οι πέτρες και τα χώματα για λλόου του έκλαψαν. 
Λυπούμαι κείνους τους γονείς, προπάντων την μητέραν, 
που δεν τρώει ψουμίν γλυκύν με νύκταν ούτε μέραν. 
Ο παντοδύναμος Θεός να τους παρηγορήσει, 
η λύπη να διαλυθεί και το λαμπρόν να σβήσει. 

Αιωνία σου η μνήμη 
κι αξέχαστος να μείνεις! 

[39] 

ΑΘΑΝΑΤΗ / ΠΡΩΤΗ / ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1955 / ΚΥΠΡΟΣ, 1962 / Ποιητής: / 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ Π. ΚΟΚΩΝΑΣ / ΤΕΜΒΡΙΑ (ΣΟΛΕΑΣ). 
Πρώτη τ' Απρίλη, ήτανε Παρασκευή ημέρα, 
με τ' άρματα ο Διγενής που φάνηκε στην Χώρα. 
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Πρώτη τ' Απρίλη, ένδοξος, αθάνατος ημέρα, 
ατρόμητος ο Διγενής που έστησεν παγγέρα. 
Πρώτη τ' Απρίλη, ήτανε, εννιακόσια πενήντα πέντε! 
που χάρισεν ο Διγενής σε όλους τους λεβέντες. 
Πρώτη τ' Απρίλη, έληξεν όρος ορκωμοσίας, 
πρώτη τ' Απρίλη, σεβασμός της παλιγγενεσίας! 
Πρώτη τ' Απρίλη, στα βουνά, στας πόλεις και χωρία, 
τρέξατε όλοι σύσσωμοι, για την ελευθερία. 
Πρώτη τ' Απρίλη, πιάσετε όπλα και οπλισθείτε, 
και όλοι ακούραστοι στον τόπον να φανείτε. 
Πρώτη τ' Απρίλη, πιάσετε όπλα και πολεμήστε, 
προς τον ατρόμητον εχθρόν γενναίοι να σταθείτε. 
Πρώτη τ' Απρίλη, τον εχθρόν, αλύπητα κτυπάτε, 
και με κοντάρι και σπαθί, ντουφέκι απαντάτε. 
Πρώτη τ' Απρίλη, ακούραστοι πρέπει να πολεμούμε, 
για μας όπου εδόθηκε να ελευθερωθούμε. 
Πρώτη τ' Απρίλη, σύνθημα, ο Διγενής που δίνει, 
πρώτη τ' Απρίλη, αξέχαστη στην Κύπρο μας θα μείνει. 
Πρώτη τ' Απρίλη, έφθασες, όπου σε περίμεναν, 
σκλάβοι λαοί ελευθέρια που σένα επροσμέναν. 
Πρώτη τ' Απρίλη, ιερή, δαφνοστεφανωμένη, 
εσύ όπου ξημέρωσες μέρα χαριτωμένη. 
Πρώτη τ' Απρίλη, ο Διγενής μ' ΕΟΚΑΣ παλλικάρια, 
που άφησαν το σπίτι τους, στρώμα και μαξιλάρια. 
Πρώτη τ' Απρίλη, ο Διγενής είπεν νάν' οπλισμένοι, 
Εοκισταί να πολεμούν, που είναι ορκισμένοι. 
Πρώτη τ' Απρίλη, ν' ακουστεί σε κάθε γη και χώρα, 
ευχάριστος ο Διγενής, που μοίρασε τα δώρα. 
Πρώτη τ' Απρίλη, αξέχαστη, μέρα ευλογημένη, 
η Κύπρος να λευθερωθεί κι όχι νάν' σκλαβωμένη. 
Πρώτη τ' Απρίλη, λευθεριά σ' όλην την οικουμένη, 
π' ακούστηκε στην Κύπρο μας την αιματοβαμμένη. 
Πρώτη τ' Απρίλη, ο Θεός έδωσεν τας δυνάμεις, 
σ' εσέ, Κυπριακέ λαέ, ελπίδες να μη χάνεις. 
Πρώτη τ' Απρίλη, είν' αυτή μέρα που ξημερώνει, 
στο στράτευμα της λευτεριάς σύσσωμους μας ενώνει. 
Πρώτη τ' Απρίλη, ο εχθρός να μη την λησμονήσει, 
όπου μπροστά του ήρωες, λεβέντες θ' αντικρίσει. 
Πρώτη τ' Απρίλη, έφθασες, όπου σε περίμεναν, 
να ζήσωσιν ελεύθερα κράτη πόν' σκλαβωμένα. 
Πρώτη τ' Απρίλη, έφερεν Άγγελος τας ειδήσεις, 
σ' εσέ, Κυπριακέ λαέ, διά να πολεμήσεις. 
Πρώτη τ' Απρίλη με θάρρος, όχι φόβον, 
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και με ελπίδα στον Θεόν είχασιν όλοι μόνον. 
Πρώτη τ' Απρίλη, άρχισε ένας σκληρός αγώνας, 
τετράχρονος, στην μνήμην μας θα μείνει στους αιώνας. 
Πρώτη τ' Απρίλη, βροντοφωνούν ΕΟΚΑ αι δυνάμεις, 
και συ εχθρέ τι σκέπτεσαι; θα φύγεις; τι θα κάμεις; 
Πρώτη τ' Απρίλη, πολεμούν ΕΟΚΑ πατριώτες, 
και ο Εγγλέζος προχωρεί με άτιμους προδότες. 
Πρώτη τ' Απρίλη, τρέξασιν Τούρκοι με τους Εγγλέζους, 
άνδρες, γυναίκες και παιδιά, όλους να μας πιέζουν. 
Πρώτη τ' Απρίλη, προσπαθούν ΕΟΚΑ για να πιάσουν, 
τα σίδερα του Αρχηγού γυρεύουν για να σπάσουν. 
Τούρκοι, Εγγλέζοι προσπαθούν όλους να μας φοβίσουν, 
πως τον Κυπριακόν λαόν, θέννα μας εσσωκλείσουν. 
Πρώτη τ' Απρίλη, τρέξασιν Τούρκοι με τους Εγγλέζους, 
στας πόλεις και εις τα χωριά, όλους να φοβερίζουν. 
Πρώτη τ' Απρίλη, φώναζαν ότι δεν θα μπορήσουν, 
ΕΟΚΑ εις τον τόπον μας πόλεμο για να στήσουν. 
Πρώτη τ' Απρίλη, δόθηκε σ' όλους τους συνωμότες, 
για να βρεθούν στον τόπο μας από τους πατριώτες, 
με τον εχθρόν για να ξεβούν και άτιμοι προδότες. 
Πρώτη τ' Απρίλη, ήτανε αιτία για το χρήμα, 
εις τους προδότες να δοθεί, να κάνουνε το κρίμα. 
Για να προδώσουν αδελφούς, χώρες και παροικία 
και να πλουτίσουσιν αυτοί κι όχι ελευθερία! 
Πρώτη τ' Απρίλη λέγεται σ' όλους τους πατριώτες, 
φόβος και τρόμος, βουγγισμός λέγεται στους προδότες. 
Πρώτη τ' Απρίλη να γραφτεί με γράμματα μεγάλα, 
η Κύπρος να ξεσκαλβωθεί, να ζει με την Ελλάδα. 
Πρώτη τ' Απρίλη, θέννα 'ρθει και μια άλλη ημέρα, 
στην Κύπρο γαλανόλευκος να στέκεται παγγέρα. 
Πρώτη τ' Απρίλη πέσατε, νέοι, για τον αγώνα, 
τ' όνομα σας αθάνατο θα μένει στους αιώνας. 

[40] 

ΚΥΠΡΟΣ 1962 / ΤΙΜΗ 25 Μιλς / ΕΘΝΙΚΑΙ ΑΠΑΓΓΕΛΙΑΙ / Συγ
γραφέας: ΑΝΤΩΝΙΟΣ Π. Κ Ο Κ Ω Ν Α Σ / ΤΕΜΒΡΙΑ (ΣΟΛΕΑΣ). 

Σημαία μας περήφανη, σημαία δοξασμένη, 
σημαία Άγιον Αάβαρον, ουρανοϋφαμμένη. 
Σημαία μας πεντάμορφη, ελληνικόν καμάρι, 
το κάθε σου πετάλλισμα έχει Θεού την χάρη. 
Γιατί σκορπάς παντού χαρά, παντού χαρά κι ελπίδα 
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και λάμπεις μέσα στην σκλαβιά, στα σκότη σαν ακτίδα. 
Θαρρώ πως βλέπω θάλασσα και κύματα ακόμα, 
οπόταν βλέπω το τερπνόν και άγιόν σου χρώμα. 
Είσαι Φαλήρου θάλασσα, τερπνή και μυρωμένη, 
που σου φυσά ο ζέφυρος, κυματοστολισμένη. 
Κι έχεις για καράβια σου, με χάρην π' αρμενίζουν, 
όλον καρδιές ελληνικές, καρδιές όπου ελπίζουν. 
Η άγια παρουσία σου, αχ! πόσον με μαγεύει, 
κάτι έχει που με τραβά και κάτι που με γνεύει. 
Να σε σιμώσω και φιλιά πολλά να σου χαρίσω, 
γιατί ελπίζω πως μ' αυτά τις φλόγες μου θα σβήσω. 
Αλλίμονον! δεν σβήνουσιν, αι φλόγες μου ανταριάζουν, 
οπόταν εις τα στήθη μου τα χέρια σ' αγκαλιάζουν. 
Θα σ' ασπασθώ, σημαία μας κι οι φλόγες μας ας ανάψουν, 
τα στήθια μας ας ξεσχιθούν, τα μάτια μας ας κλάψουν. 
Γιατί το έχω αμάρτημα να μη σε προσκυνήσω, 
όθεν διαβώ και σε ιδώ κι όπου σε συναντήσω. 
Αχ! πόσα γλυκιά όνειρα, πόσες γλυκιές ελπίδες 
κρύβεις στην κάθε δίπλη σου, ωσάν χρυσές ακτίδες! 
Πότε! μα πότε θα σε δω, στα ύψη να πετάσεις 
και όλους όσους σε μισούν περήφανα να σκιάσεις! 
Πόσον σε εδιψούσαμεν, εννιά δίσεκτα χρόνια, 
η στέρησίς σου, ναι, για μας ήτο μακρά, αιώνια. 
Δοξάζομεν τον Ύψιστον τώρα που σε θωρούμεν 
και πνίγοντας πόνους σκλαβιάς, γύρω σου τραγουδούμεν. 
Με την βοήθεια του σταυρού, που έχεις, ω σημαία, 
δα δούμεν οι πανέλληνες περίοδον ωραία. 
Και δω στην σκλάβα Κύπρο μας εσύ την χαράν φέρε, 
σημαία, πολυδόξαστη, χαίρε, σημαία, χαίρε. 

Ελλάς, αθάνατη Ελλάς 
Ελλάς, αθάνατη Ελλάς, χώρα τρισδοξασμένη, 
με του Θεού την δύναμη πάντα είσ' οπλισμένη. 
Εις την ορμή σου ποιος μπορεί εμπόδιον να βάλει, 
πατρίς, αγία, ιερά, Ελλάς, τρανή, μεγάλη. 
Εις την ορμή σου ποιος μπορεί να βγει, να σ' εμποδίσει, 
ορμή που την εθαύμασε ανατολή και δύση. 
Εις την ορμή σου ποιος μπορεί, ακάθεκτα που τρέχεις, 
να βγει μπροστά κανείς, κανείς, γιατί το δίκιον έχεις. 
Η Κορυτσά σε δόξασε, οι Άγιοι Σαράντα, 
σ' ευλόγησαν, σε ευλογεί και ο Θεός μας πάντα. 
Και τ' Αργυρόκαστρο σου φόρεσε στεφάνι, 
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στεφάνι δάφνινο, λαμπρό, αλλ' ως εδώ δεν φθάνει. 
Θέλομεν και Χρυσόκαστρα να πέσουνε μπροστά σου, 
ναι, και θα πέσουν, ποιος μπορεί για να σου πει πια στάσου! 
Κανείς, διότι ο Θεός, ο μόνος σου προστάτης, 
σου 'ναι φαντάρος και τσολιάς κι ο μόνος στρατηλάτης. 

Σκλαβωμένη Κύπρος 
Σκλαβιά, όπου ερίζωσες, καταραμένης γέννας, 
λιώσου και διώχθου από μας, ανάθεμα σε τώρα. 
Βόλια βροντούν, ακούγονται ως του βυθού τα βάθη, 
μάταια μας ριζώθηκες, έσπασε πια η μπόρα. 
Να μείνει η ελευθέρια, ήλθε σε μας η ώρα 
και πρέπει να σε διώξουμε, υπάρχ' η δύναμίς μας, 
προτού ριζώσεις μέσα μας, ρίξε την δύναμη σου, 
ορκίσου ότι έφαγες σαν λύκος το ψωμί σου. 

Κύπρος ελευθερωμένη 
Κύπρος, απεφάσισε, υπάρχουν αι δυνάμεις, 
που 'ρθαν για σένα να σε δουν, Ρωμαία παλλικάρια. 
Ορκίστηκαν για σένανε, σ' όλους για ν' ελευθερωθούν, 
έφθασαν κι είναι έτοιμοι λεβέντες οπλισμένοι, 
έχοντες μόνον τον Θεόν, ύπνον, τροφή κι ελπίδα, 
Θεόν τον παντοδύναμον, ελπίς και σωτηρία. 
ρίχνουσιν όλοι την ματιά ως την μακαρίαν, 
Μ' αθάνατο το όνομα έχοντες την ελπίδα, 
να δουν Κύπρον ελεύθερην, ήλθεν ώρα η μακάρια. 

Πέσανε ήρωες 
Παιδιά π' αγωνιστήκατε εσείς για την πατρίδα, 
στα όρη, μες στην κακουχία, ακούραστοι, γενναίοι, 
νέοι, νέες αθάνατοι, ΕΟΚΑΣ παλλικάρια, 
ήρωες της πατρίδος μας, ραίνομέν σας τον τάφον. 
Ως ο Θεός το χάραξε, έχοντες όλοι θάρρος, 

σε τούτο δω το κράτος. 

[41] 

ΖΗΤΩ / Η 28Η Οκτωβρίου 1940 / και η 1η Απριλίου 1955 / Ποίημα 
υπό ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ / εκ Κάτω Πύργου Τηλλυρίας / Τύ-
ποις: «ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ» Λευκωσία. 

Γο «ΟΧΙ» της 28ης Οκτωβρίου 
Ξέρεις ποια χώρα είν' αυτή, που πριν τόσους αιώνες, 
στολίζανε το χώμα της Ζάππεια, Παρθενώνες; 
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Έν' η Ελλάς, που ιερόν το χώμαν το δικόν της, 
τον κόσμον που γαλούχησεν με τον πολιτισμόν της. 
Που γέννησε τον Περικλήν και τον σοφόν Σωκράτη, 
που δίδαξαν τα γράμματα εις όλα τ' άλλα κράτη. 
Και μάλιστα οι ίδιοι, καθώς ομολογούσιν, 
πως τον πολιτισμόν τους κοντά της τον χρωστούσιν. 
Του Λεωνίδα την τιμήν με τ' άλλα παλλικάρια, 
στες Θερμοπύλες έπεσαν γι' αυτήν ωσάν λιοντάρια. 
Κι ο Γερμανός Παλαιών Πατρών Μητροπολίτης 
μαζί με τον Γρηγόριον για χάρην ιδικήν της. 
Κολοκοτρώνης, Πανουργίας, Διάκος και Παπαφλέσαν 
πιστοί στον όρκο της τιμής για χάρην της εππέσαν. 
Και ο Τυρταίος Ρήγας, ο μέγας ποιητής της, 
κοκκίνισεν το χώμαν της για χάρην της τιμής της. 
Είσαι εσύ, Ελλάδα μας, ω φίλτατη μητέρα, 
που τ' όνομάν σου έχομεν στο νουν μας νύκτα μέρα. 
Η Κύπρος πάντοτε θρηνά που βρίσκεται μακρά σου 
και έχει πόθον φλογερόν να μπει στην αγκαλιάν σου. 
Πο' 'χει λαχτάραν περισσήν να ενωθεί μαζί σου, 
να της γλυκάνει τες πληγές το μητρικόν φιλίν σου. 
Οστούν εκ των οστέων σου και σαρξ εκ της σαρκός σου, 
η Κύπρος είναι γνήσιον κομμάτι ιδικόν σου. 
Οι Κύπριοι στενάζουσιν απ' της καρδιάς τα βάθη, 
βάζουσιν δυνατήν φωνήν, ο κόσμος να το μάθει. 
Γι' αυτό της Κύπρου ο λαός κλαίουν κι αναστενάζουν 
και Δεσποτάδες, λαϊκοί «Ελλάδα μας» φωνάζουν. 
Εγίνην Δημοψήφισμα, γνωστόν εις τον καθέναν, 
κι οι Κύπριοι εψήφισαν Ελλάδα ως τον έναν. 
Λοιπόν, της Κύπρου ο λαός, όλοι μας ενωμένοι, 
φωνάζομεν για ν' ακουσθεί σ' όλην την οικουμένην. 
Να φύουσιν οι τύραννοι που τον δικόν μας τόπον, 
να μας αφήκουν μόνους μας, δεν έχει άλλον τρόπον. 
Στον τελευταίον πόλεμον μαζί με τον στρατόν τους 
κι η Κύπρος επολέμησε τιμίως στο πλευρόν τους. 
Δεν θέλω να πολυλογώ πα' 'ς τούντο θέμαν πάλι, 
οι συμφωνίες που 'καμαν οι τέσσαρις Μεγάλοι. 
Τελειώνοντας τους λόγους μου και κλείοντας εντέλει, 
κάθε λαός ελεύθερος να ζήσει όπως θέλει. 
Λοιπόν, όλοι οι Κύπριοι μαζί να ενωθούμεν 
κι ελπίζω ότι σύντομα την ένωσην θα δούμεν. 
Ίσως ροδίσει σύντομα και για μας μια μέρα 
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και να μας δώσει ο Θεός στην λατρευτή μητέρα. 
Το απαιτεί, ω Κύπρος μου, σύσσωμος ο λαός σου 
και να πανηγυρίσομεν, Ελλάς, τον ερχομόν σου. 
Ξέρω, στενάζεις, Κύπρος μου, που 'χασες τα παιδιά σου, 
με αίμαν που ποτίσασιν τα άγια χώματα σου. 
Που 'χασες τον Καραολήν, Ζάκον και Δημητρίου, 
Μάτση και Σαμάρηδες, Δράκον και Αυξεντίου. 
Δεν είναι τούτοι μοναχά κι άλλοι πολλοί ακόμα, 
το αίμαν τους κοκκίνισε της μαύρης γης το χώμα. 
Και την ζωήν τους έδωσαν να σε ελευθερώσουν, 
στην λατρευτήν μητέρα σου μαζί να σας ενώσουν. 
Κύπρος μου, είσαι ελληνική που τους αρχαίους χρόνους, 
το μαρτυρούν τα αγάλματα τους παλαιούς προγόνους. 
Κύπρος μου, ανεξάρτητη, ω Κύπρος ελευθέρα, 
και πότε έννα ενωθείς με την γλυκιά μητέρα! 
Ζήτω Μακαριότατε, Ζήτω Κυπριανέ μας, 
Ζήτω ένδοξε Διγενή, γενναίε αρχηγέ μας. 
Η Παναγία Δέσποινα δύναμην να τους δώσει, 
σύντομα με την μάναν μας αυτή να μας ενώσει. 
Ο Έλληνας υπόδουλος δεν ημπορεί να κάμει 
και προτιμά στον πόλεμον, μάλιστα, να αποθάνει. 
Τον Οκτώβρην στες κοσιοκτώ, ήτουν μες στο σαράντα, 
η ώρα ήταν μεσάνυκτον, θα το θυμούμαι πάντα. 
Ο Μουσολίνης, μάλιστα, που ετηλεγραφούσεν, 
στον αείμνηστον Μεταξάν κι ΟΧΙ! του απαντούσεν. 
«ΟΧΙ!», του εφώναξεν, «εγώ δεν σε φοβούμαι 
»κι αν έχεις τόλμην», είπεν του, «στον πόλεμον να βκούμεν». 
Κτυπούσαν τα τηλέφωνα, κτύπησαν οι καμπάνες 
και τότες σωρευτήκασιν άνδρες, παιδιά και μάνες. 
Αρχίσασιν τον πόλεμον, 'νού 'ς τ' άλλου εκτυπούσαν, 
καταπαντού οι Έλληνες τους Ιταλούς νικούσαν. 
Φωνάζανζ «φίλοι Ιταλοί, σταθείτε, μεν βουράτε, 
»να μάθετε τους Έλληνες να μη τους ενοχλάτε». 
Επήραν τους ολόκληρον την Αλβανίαν 
και ζήτησαν βοήθειαν από την Γερμανίαν. 
Στον πόλεμον εξέβηκεν ευθύς η Γερμανία, 
τότες εκτυπηθήκασιν μ' Αγγλίαν και Γαλλίαν. 
Τότες με την Αμερικήν είπαν να συμμαχήσουν, 
τους Γερμανούς καταπαντού είπασιν να κτυπήσουν. 
Και την Γαλλίαν έπιασεν σε μίαν εβδομάδα 
και γύρισεν ο βάρβαρος ύστερα στην Ελλάδα. 
Καταπαντού οι Γερμανοί όμως επροχωρούσαν, 
οι Σύμμαχοι καταπαντού όμως τους εκτυπούσαν. 
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Γαλλία και Αμερική μαζί με την Αγγλία 
είπαν να συμμαχήσουσιν μαζί με την Ρωσία, 
μάλιστα ηττήθηκεν μέσα εις τη Ρωσία. 
Ευθύς τότε οι Σύμμαχοι ευρήκαν ευκαιρίαν 
κι έτσι απέκτησαν όλοι ελευθερίαν. 
Εκαμαν την και τρύπωσεν σαν αλουπός στην τρύπαν 
και ό,τι κι αν εκέρδισεν τίποτε δεν της φήκαν. 

[42] 

Ζήτω η 25η Μαρτίου / Ποίημα συνταχθέν υπό / υπό 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ / εκ Κάτω Πύργου Τηλλυρίας / Τύ-
ποις: «ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ», Λευκωσία. 

Ξυπνάτε ήρωες του εικοσιένα, μη κοιμάσθε βαριά, 
Διάκο της Αλαμάνας και γέρο του Μοριά. 
Ξύπνα του Διοβουνιώτου ήρωα Πανουριά 
και συ, Οδυσσέα Αντρούτσο, στο χάνι, στη Γραβιά. 
Κι ήρωες της Ελλάδος πα' στης Πίνδου τα βουνά, 
δέτε πα' στον Παρθενώνα, υψηλά στον ουρανόν, 
η γαλανόλευκος πως κυματίζει στη μέση με σταυρόν. 
Πως η Ελλάς έν' ελευθέρα και κάτι σας ζητεί, 
την κόρην της την Κύπρον, το ωραίον μας νησί. 
Ξύπνα, εθνομάρτυρα Κυπριανέ, μη κοιμάσαι βαριά, 
η Κύπρος ελευθέρα και σε μοιρολογά. 
Τα τουφέκια των κλεφτών μας σαν άστραφταν και βροντούσαν 
και το λάβαρο της Λαύρας οι βροντές των χαιρετούσαν, 
που φτερούγιζεν να σπάσει τόσα σίδερα βαριά, 
έμπης στην Φανερωμένην κι άναψες λευκήν λαμπάδα 
και μέσα προσευχήθης για την μάνα μας Ελλάδα, 
που 'γραψεν με τα άρματα της θάνατον ή λευτεριά. 
Ήτουν η επανάστασις εικοστή πέμπτη Μαρτίου, 
Κυπριανέ, σε αρπάσαν την ενάτην Ιουλίου. 
Οι Τούρκοι σε συλλάβασιν, δέσμιον σε κρατούσαν, 
σου φτύναν, σε εδέρνασιν, στην γην σε γονατούσαν. 
Ο φονιάς Κουτσούκ Μεχμέτ μυστικά σε ερωτούσεν, 
«να γίνεις Τούρκος, πίσκοπε», εκείνος σου λαλούσεν. 
«Να γίνεις χότζας, μάλιστα, για να αλλαξοπιστήσεις, 
»να προσκυνήσεις στην τζαμή, την εκκλησιά ν' αφήσεις». 
Ως Έλλην υπερήφανα και όμως τ' απαντούσες, 
«σφάξετε και κρεμμάστε μας», μάλιστα, του λαλούσες. 
«Η ρωμιοσύνη», είπες του, «έν' ομορφιά του τόπου, 
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»παρά το αίμαν τους πολλούς, έν' κάλιον του πισκόπου! 
»Σφάξετε και κρεμμάστε μας, κόψετε τον θυμόν σας, 
»έξερέ το, Κουτσούκ Μεχμέτ, είναι κακόν δικόν σας». 
Από την μακράν σου κόμη, ω Κυπριανέ, σ' αρπάσαν, 
πα' στην σκάλα, στην αγχόνη δέσμιον σε ανέβασαν, 
πάνω εις την συκαμιάν, πίσκοπε, σε κρεμμάσαν. 
Εσφαξαν, ατιμούσασιν και κόψασιν παπάδες, 
δίπλα σου ποκεφαλίσασιν τους τρεις τους δεσποτάδες. 
Να γίνει νεκρανάστασις, πάνω να σηκωθείτε, 
στην σεπτήν Φανερωμένην τον Μακάριον να βρείτε. 

Ζήτω η 1η Απριλίου 1955 
Το βλέμμα εστραμμένον υψηλά στον ουρανόν, 

σαν τον Κωνσταντίνον 
που είδεν το «εν τούτω νίκα» 
πα' στον ξύλινον Σταυρόν. 

Με το λάβαρον στο χέριν ψάλλει δοξολογία, 
με το βλέμμαν εστραμμένον σε Χριστόν και Παναγία, 
που εδώσαν στην Κύπρον την ανεξαρτησίαν. 
Ζήτω, Μακαριότατε, της Κύπρου το καμάριν, 
της λευτεριάς το καύχημαν, της Κύπρου το βλαστάριν. 
Ζήτω! φωνάζω, κύριοι, πάλιν φωνάζω ζήτω, 
στον Πρόεδρον της Κύπρου Μακάριον τον τρίτο. 
Ξέρω, στενάζεις, Κύπρο μου, που 'χασες τα παιδιά σου, 
με αίμαν που ποτίσασιν τα άγια χώματα σου. 
Χαίρε, γενναίε αρχηγέ, τετιμημένε Γρίβα, 
την Κύπρον μας εχάρισες, ελεύθερη πατρίδα. 
Ζήτω, γενναίε στρατηγέ και λυτρωτή της νήσου, 
σαν τον Μέγαν Αλέξανδρον εις την ανδρείαν ήσουν. 
Γι' αυτό φωνάζω σήμμερον «αίσχος εις τους προδότες», 
τιμή σ' όσους επέσασιν ήρωες, πατριώτες. 
Τιμή εις τον Χαρίλαον, Μούσκον και Μάρκον Δράκον, 
Καραολήν και Γιωργαλλά κι εις τον Ανδρέα Ζάκον. 
Ζήτω στον Πέτρον Γιάλλουρον και ήρωα Παρίδη, 
στον Μάτσην τον αθάνατον και εις τον Παλληκαρίδη. 
Στο Σταυραετόν του Μαχαιρά, Γρηγόρην Αυξεντίου, 
μάλιστα, εις τον Κουτσόφταν κι Ανδρέαν Δημητρίου. 
Στον Μαυρομμάτην και πολλούς πάλιν φωνάζω ζήτω, 
ζήτω στης Κύπρου τον λαόν, όλοι αγωνίστηκαν, 
μάλιστα, στα κρατητήρια όλοι βασανίστηκαν. 
Όλοι αγωνιστήκασιν για την ελευθερίαν, 
στην Κύπρον μας εφέραμεν την ανεξαρτησίαν. 
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Κύπρος μου, είσαι ελληνική που τους αρχαίους χρόνους, 
το μαρτυρούν τ' αγάλματα τους παλαιούς προγόνους. 
Παντού η γαλανόλευκος με δόξαν κυματίζει, 
την Κύπρον ανεξάρτητην και να την χαιρετίζει. 
Να ζήσει ο εθνάρχης μας κι όλοι οι δεσποτάδες, 
να ζήσουσιν οι βουλευτές και όλοι οι παπάδες. 
Έως εδώ το ποίημαν πλέον εννά τ' αφήκω, 
ζήτω της Μάχης τον διευθυντήν εις τον Σαμψών τον Νίκο. 
Την Μάχην την ωραίαν μας βγάλλει εφημερίδαν, 
υπέφερεν μαρτύρια αυτός για την πατρίδαν. 
Ανδρείως επολέμησεν της λευτεριάς τον δρόμον, 
Νίκο, επεριφρόνησες τον φόβον και τον τρόμον. 
Λοιπόν, όλοι οι Κύπριοι μαζίν να ενωθούμεν, 
μεγάλον κράτος και τρανόν την Κύπρον μας θα δούμεν. 
Ζήτω της Κύπρου τον λαόν, πάλι φωνάζω ζήτω, 
ζήτω εις τον Πρόεδρον Μακάριον τον τρίτον. 

[43] 

ΠΟΙΗΜΑΝ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΝ / Συνταχθέν υπό ΑΝΔΡΕΑ ΧΑ
Ρ Α Λ Α Μ Π Ο Υ Σ / ΕΚ ΠΡΑΙΤΩΡΙΟΥ [ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ Μ Ι Χ Α Λ Α Κ Η 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΛΕΜΕΣΟΣ]. 

Ποίημαν πατριωτικών 
Ζήτω στους πρωταγωνιστάς, στον Διγενή μας ζήτω, 
ζήτω και στον εθνάρχη μας Μακάριον τον τρίτο. 
Ζήτω, Μακαριότατε, και μέγα μας σωτήρα, 
της Κύπρου ο ελληνισμός σ' ασπάζεται την χείρα. 
Καλώς ήλθες, εθνάρχη μας, από την εξορίαν, 
όπου μαζί σου έφερες και την ελευθερίαν, 
τ' όνομα σας αθάνατον μένει στην ιστορίαν. 
Ζήτω, Μακαριότατε, της Κύπρου μας εθνάρχη, 
ζήτω και εις τον Διγενή Γρίβα συνταγματάρχην. 
Θεέ μου, τους προστάτευσε, δώσ' τους υγείαν, θάρρος, 
στην Κύπρον την ελεύθερην νάν' φωτεινός μας φάρος. 
Πάντα να μας καθοδηγούν, σ' αγάπην και γαλήνην, 
σ' ευημερίαν, πρόοδον, ενότητα, ειρήνην. 
Ζήτω εις τους αγωνιστάς, τους ήρωας μας ζώντας, 
και αιωνία η μνήμη τους εις όλους τους πεσόντας. 
Σ' ευχόμαστε χρόνια πολλά, σεπτέ μας ιεράρχη, 
και της θρησκείας αρχηγέ, της Κύπρου μας εθνάρχη. 

Χρόνια πολλά ευχόμαστε και εις τον Διγενήν μας, 
της Κύπρου το καμάριν μας, τον ελευθερωτή μας. 
Τιμή και δόξα ανήκει του, του τολμηρού μας γίγα, 
του θρυλικού μας ήρωα, του Διγενή του Γρίβα, 
όπου μας ελευθέρωσεν την σκλάβαν μας πατρίδα. 
Όποιος πιστεύει στον Θεόν και δίκαια ελπίζει 
παντοτινά τον βοηθά κι ό,τι ποθεί κερδίζει. 
Ζήτω λεβέντες των βουνών, παιδιά ανδρειωμένα, 
χρυσές σελίδες γράψετε, όπως το κοσιένα. 
Γιατί επολεμήσετε σαν τίγρηες γενναίοι, 
νέοι Διάκοι, Μποτσάρηδες και Κολοκοτρωναίοι, 
Ρηγαίοι, Κατσαντώνηδες, Κίτσοι και Υψηλάντες, 
ζήτω, Κύπρος, που γέννησες τέτοιους γενναίους άνδρες. 
Τα πάντα θυσιάσετε, όλα για την πατρίδα, 
ήρωες φιλοπάτριδες, με αρχηγόν τον Γρίβα. 
Μια χούφτα πολεμήσετε μιαν αυτοκρατορίαν, 
τ' όνομα σας αθάνατον μένει στην ιστορίαν. 
Δείξατε τι είναι πατρίς και στους μικρούς ακόμα, 
ελευθερίαν ή θάνατον φώναζαν μ' ένα στόμαν. 
Ζήτω στα Κυπριόπουλλα, στους πατριώτες νέους, 
όπου φάνηκαν ήρωες γενναίοι στους γενναίους. 
Ζήτω και στα κορίτσια μας, εις τες Κυπριοπούλλες, 
που ηρωίδες φάνησαν νέες Σουλιωτοπούλλες. 
Ζήτω, παιδιά, σε όλους σας, ήρωες κι ηρωίδες, 
όπου εσπάσετε δεσμά και μαύρες αλυσίδες. 
Νεκροί, που μες στους τάφους σας ξυπνάτε, σηκωθείτε, 
την σκλάβαν την πατρίδα σας ελεύθερην να δείτε. 
Ήρωες, κι αν πεθάνετε, δεν είστε πεθαμμένοι, 
είσαστε πάντα αθάνατοι και πάντα δοξασμένοι. 
Ακαρπα δεν επήασιν τα κατορθώματα σας, 
στην ιστορίαν ήρωες έν' τα ονόματα σας. 
Ακαρπες δεν επήασιν οι τόσες σας θυσίες. 
οι φυλακές, τα βάσανα και αιματοχυσίες. 
Τα τιμημένα λάβαρα κάθε χωριόν και πόλη, 
χιλιάδες ανηρτήθησαν, να τα θωρούσιν όλοι. 
Και κυμματίζουν μια χαρά στο τάραγμαν τ' αέρα, 
σε Κύπρον ανεξάρτητον, σε Κύπρον ελευθέρα. 
Γονείς, αδέλφια, συγγενείς, μην είστε λυπημένοι 
κι ηρωικά επέσασιν ενδοξοτιμημένοι. 
Διώξετε πια τες λύπες σας, διώξετε πια τον πόνον, 
κι αυτοί θα είναι αθάνατοι αιώνες των αιώνων. 
Το δένδρον της ελευθέριας το έχουν ποτισμένον 
το αίμαν των ηρώων μας, το χιλιοτιμημένον. 
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Αποχαιρετισμός προς τον θρνλικόν μας Διγενή 
Καλόν ταξίδι, νικητή και τροπαιούχο Γρίβα, 
ήρωα που λευθέρωσες την σκλάβα σου πατρίδα. 
Καλόν ταξίδι, Διγενή, και ο Θεός μαζίν σου, 
φύλακας και προστάτης σου νάν' πάντα στην ζωήν σου. 
Τέσσερα χρόνια υπόφερες σε άνισον αγώνα 
και την ζωήν σου έπαιζες γράμματα ή κορόνα. 
Κι όμως δεν επτοήθηκες με την συνείδησήν σου, 
σαν ήρωας ελευθέρωσες το σκλάβον το νησίν σου. 
Συ που 'φερες την λευθεριάν, στην Κύπρους μας τη νίκη, 
έφυγες και σου δώσαμεν τιμήν που σου ανήκει. 
Μα όπου και αν βρίσκεσαι μακριά μέσα στα ξένα, 
η σκέψις μας, το είναι μας, θα είναι πάντα με σένα. 
Ποτέ δεν σε ξεχάνομεν, Γρίβα, τετιμημένε, 
της Κύπρου ελευθερωτή, δαφνοστεφανωμένε. 
Πειθαρχικοί θα μείνομεν εις τες διαταγές σου 
και σύμβολόν μας θα 'χομεν όλες τες συμβουλές σου. 
Καλόν σου κατευόδιον κι ευλογημένη ώρα, 
να φθάσεις στην Ελλάδα μας με όπλα νικηφόρα. 
Θριαμβευτής και νικητής, για να σε καμαρώσουν, 
τ' αγαπημένα αδέλφια μας, τιμές για να σου δώσουν. 
Ζήτω στην Κυβέρνησην Ελλάδος μητρική μας, 
όπου εφάνην άξια στην τύχη την δική μας. 
Εις τον σκληρόν αγώνα μας εφάνη συμπαραστάτις, 
παντοτινός ενθαρρυντής και μόνος μας προστάτης. 
Ζήτω η ενότης του λαού, ζήτω η ηγεσία, 
ζήτω Κύπρος ελεύθερη, ζήτω ανεξαρτησία. 
Όλοι μαζί σαν Κύπριοι πρέπει να ενωθούμεν 
και στον Αρχιεπίσκοπον για να συσπειρωθούμεν, 
ευημερίαν, πρόοδον στην Κύπρον μας να δούμεν. 
Σαν είπεν και ο Διγενής, ότι είναι πρωτεργάτης, 
άξιος αρχιτέκτονας, άξιος μας προστάτης. 
Τον Παλαιών τον Γερμανόν έτσι κι αυτός μιμήθη, 
στον ιερόν αγώνα μας και άξιος τιμήθη. 

[44] 

ΠΟΙΗΤΗΣ / ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΟΥΣΚΟΥΡΗΣ / εξ Αρδά-
νων / Επαρχίας Αμμοχώστου / ΤΟ Π Ο Ι Η Μ Α ΤΩΝ / Μ Α Θ Η Τ Ω Ν / 
Π Ο Υ ΣΚΟΤΩΣΑΝ / ΟΙ ΑΓΓΛΟΙ / Τον ΠΑΝΙΚΟΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ / 
εξ Αγίου Μέμνονος / και / ΠΕΤΡΑΚΗΝ ΓΙΑΛΟΥΡΟΝ / εκ Ριζο-
καρπάσου. 
Εννά σας πω έναν ποίημαν κι όλους θα σας λυπήσω 
κι όσοι εννά τ' ακούσετε εννά σας κλαμουρίσω. ' 

Δεκαοκτώ χρονών παιδίν, του Βαροσιού βλαστάριν, 
ο Χάρος επικράθηκεν σαν ήλθε να σε πάρει. 
Μα ο Θεός που έστειλε κάτω τον Αγγελόν του, 
για να του πάρει την ψυχήν εις τον Παράδεισόν του, 
έβαλέν τους μια κάμαρην αντάμα με τον γιον του. 
Εννά 'βρεις και τον Γιάλλουρον τζει πάνω που να πάτε, 
και να διαβάζετε μαζί, τες ώρες να περνάτε. 
Με προσευχές γονατιστοί εις τον Θεόν να πείτε, 
για να σας δώσει άδειαν στη γην να κατεβείτε, 
τους μαθητές που χάσετε νά 'ρτετε να τους δείτε. 
Πανίκο μου και Γιάλλουρε, θα γράψουν τα βιβλία 
για το δικόν σας τον χαμόν μέσα στην Ιστορία. 
Παράπονα επήγετε να κάμετε στες βάσεις, 
πού να 'ξερες, Πανίκο μου, πως την ζωήν θα χάσεις. 
Δεν επεθάνετε, παιδιά, αιώνια θα ζείτε, 
σαν όλους μας τους ήρωες στο τίτλον θα γραφτείτε. 
Και δίπλα που τον τάφον σας τα δένδρα θα βλαστήσουν, 
να κάμουσιν ανθούς, τον κόσμον να μυρίσουν, 
να 'ρχονται που τες ξενιτιές, να τους φωτογραφίσουν. 
Επήγαν όλ' οι μαθητές σαν να 'ταν παναΰριν, 
παράπονα να κάμουσιν κάτω στο Ακρωτήριν. 
Μα δεν τους εδεκτήκασιν οι πειρατές οι Αγγλοι 
και διατάζουν το στρατόν καπάλιν να τους βάλλει. 
Εκλαιαν όλ' οι μαθητές που πήασιν μαζίν σου, 
που σ' εσκοτώσαν τ' άρματα κι έχασες την ζωήν σου. 
Μ' έναν αμάξιν όλοι σας επήαιτε γεμάτον, 
όλοι τους εστραφήκασιν, μα εσού έμεινες τζει κάτω! 
Γυρίσαν πίσω όλοι τους, νά 'λθουν εις το σχολείον, 
μ' εσού, Πανίκο, ένευκες κι έκαμες τους αντίο. 
Κάμετε τόπον κι έρχεται να κάτσει ο Παναής μας, 
σαν κάθε μέρα που 'ρχετουν και κάθετουν μαζί μας. 
Ο τζύρης σου κι η μάνα σου, Πανίκο, σαν το μάθαν, 
εκλαίαν και φωνάζασιν, σαν τους πελλούς επάθαν. 
Θεέ μου, μιαν παρηορκάν τζείντων πλασμάτων δώσ' τους, 
γιατί έν' μιάλον το κακόν που χάθηκεν ο γιος τους. 
Εδόθην μια διαταγή και κλείσαν τα σχολεία 
κι οι μαθητές εκήρυξαν τριήμερον νηστείαν. 
Να γράψω πλέον δεν μπορώ, ποιαν λέξη έν' που νά 'βρω, 
οι μαθητές εβάλασιν στο χέριν πένθος μαύρον. 
Στον τόπον που σ' επαίξασιν, Πετρή, τα γαίματά σου 
πάνω στους τοίχους φαίνονται τα δαφνοστέφανά σου. 
Όταν θωρούν οι μαθητές το μέρος που περνούσες, 
σσύβκουν χαμαί με δάκρυα, το χώμαν προσκυνούσιν. 
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Οι Αγγλοι έπαιξαν σε, γιατί εβάστας την σημαίαν, 
με τον ιστόν πάνω ψηλά και πίσω η παρέα. 
Τον Παναήν στην Λεμεσόν, Γιάλλουρον στο Βαρόσιν, 
οι Αγγλοι εσκοτώσαν τους, μα ποιος εννά πληρώσει, 
μα ο Θεός που 'ναι ψηλά και που θωρεί ας δώσει. 
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ΖΑΒΑΛΛΗ, Λευκωσία. 236-244 

26. ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ / ΣΥΝΤΑΧΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ 
ΜΑΡΚΟΥ 244-253 

27. ΟΛΑ ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ ΤΗΣ ΕΟΚΑ / ΤΕΥΧΟΣ 3 / 
ΕΚΔΟΤΗΣ - ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: Κωστάκης Γεωργίου / ΛΕΥΚΩΣΙΑ -
ΚΥΠΡΟΥ / Εκτύπωσις Τυπογραφείων ΧΡ. Γ. ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗ, Λευ
κωσία. 254-255 

28. ΟΛΑ ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ ΤΗΣ ΕΟΚΑ / ΤΕΥΧΟΣ 8 / 
ΕΚΔΟΤΗΣ - ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: Κωστάκης Γεωργίου / ΛΕΥΚΩΣΙΑ -
ΚΥΠΡΟΥ / Εκτύπωσις Τυπογραφείων ΧΡ. Γ. ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗ. 255-256 

29. Ο ηρωικός θάνατος του / ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Ν. ΚΑΣΠΗ / πρώην μαθη
τού του Ελληνικού Γυμνασίου / Ριζοκαρπάσου ετών 19 πεσών την 
13ην Οκτωβ / ρίου 1958 αγωνιζόμενος υπέρ της ελευθερίας / της 
Κύπρου, υπέρ πίστεως και πατρίδος. / Ποίημα συνταχθέν υπό του / 
ΑΝΤΩΝΗ Λ. ΣΙΑΜΠΗ / 1959 / Τύποις «ΛΟΥΤΣΙΟΣ» Βαρώσια. 256-258 

30. Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ / ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ / Ποίημα συνταχθέν / υπό του 
εκ Ξυλοφάγου / ΠΑΝΑΓΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ / (Μούσουλλου) / Μάρτιος 
1959 / Τύποις: Π. ΧΕΙΜΩΝΙΔΗ, Λάρνακα. 258-260 

31. ΤΟ ΣΚΛΑΒΩΜΕΝΟΝ ΝΗΣΙ / ΚΑΙ Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ 
ΚΥΠΡΟΥ / Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ / 1-4-1955 / Μέχρι 
/ 1-3-1959 / ΠΟΙΗΜΑ ΣΥΝΤΑΧΘΕΝ ΥΠΟ: / ΙΩΣΗΦ Α. 
ΜΙΧΑΗΛ / ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΣΚΥΛΛΟΥΡΑΣ. 260-266 
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32. Η ΚΥΠΡΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ / ΑΝΟΙΞΕΣ ΔΡΟΜΟΝ / ΦΩΤΕΙΝΟΝ / 
ΧΑΡΑΛ. Μ. ΑΖΙΝΟΥ / Φιλούσα, Πάφου / ΚΥΠΡΟΣ / Νυν Αυ
στραλία / Τύποις: «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ» - Λευκωσία. 226-268 

33. ΜΑΚΑΡΙΟΣ / Ο ΜΕΓΑΣ / ΕΚΔΟΤΗΣ: / ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡ. ΙΩΑΝ-
ΝΙΔΗΣ / Εξ ΑΝΩ ΠΥΡΓΟΥ / ΕΚΤΥΠΩΣΙΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΩΝ ΧΡ. 
Γ. ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗ & ΥΙΩΝ. 268-271 

34. Η ιστορία της / ΚΥΠΡΟΥ / Η φυλάκισις του / ΜΑΚΑΡΙΟΥ / Τα 
βάσανα της / ΕΟΚΑΣ / Η μάχη του ΔΙΓΕΝΗ / Η ψήφος του / 
ΠΡΟΕΔΡΟΥ / Ποίημα συνταχθέν υπό του ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΧΡ. ΠΟΙ
ΗΤΗ / Εξ Επισκοπής - Πάφου ΓΓύποις: «ΑΥΓΗ», Γ. Χαραλάμπους, 
Κτήμα]. ' 271-277 

35. Ν.Χ. ΜΑΥΡΙΔΗ / Καλώς ήρτες Δέσποτα μας (1959) [Τύποις 
ΖΑΒΑΛΛΗ - Λευκωσία]. 277-279 

36. Προεκλογικόν Ποίημα / υπέρ της υποψηφιότητος της Α. Μ. / του 
Αρχιεπισκόπου και εθνάρχου / Κύπρου Μακαρίου Γ / Α. 
ΜΑΠΠΟΥΡΑΣ. 279-281 

37. Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ 1ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1955 / Περιεχόμενα: / ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΜΑΧΗΝ ΣΤΟ ΛΙΟΠΕΤΡΙ / ΣΤΟΥΣ ΝΕΚΡΟΥΣ ΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ / 
και / ΚΥΡΙΑΚΟΝ ΜΑΤΣΗΝ / Συντάκτης: Ανδρέας Μαππούρας -
Αραδίππου. / Τύποις Π. ΧΕΙΜΩΝΙΔΗ. 281-283 

38. ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΩΝ / Ανδρέα Πρωτοπαπά / εκ Κατω-
κοπιάς / και / Ανδρέα Αβρααμίδη / εκ Τεμπριάς / ΕΚΔΟΣΙΣ 
ΠΡΩΤΗ / Η συντάκτης ΕΥΑ Γ. ΚΟΝΙΖΟΥ / εκ του χωρίου Κατω-
κοπιάς. 284-289 

39. ΑΘΑΝΑΤΗ / ΠΡΩΤΗ / ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1955 / ΚΥΠΡΟΣ, 1962 / Ποιη
τής: / ΑΝΤΩΝΙΟΣ Π. ΚΟΚΩΝΑΣ / ΤΕΜΒΡΙΑ (ΣΟΛΕΑΣ). 289-291 

40. ΚΥΠΡΟΣ 1962 / ΤΙΜΗ 25 Μιλς / ΕΘΝΙΚΑΙ ΑΠΑΓΓΕΛΙΑΙ / Συγ
γραφέας: ΑΝΤΩΝΙΟΣ Π. ΚΟΚΩΝΑΣ / ΤΕΜΒΡΙΑ (ΣΟΛΕΑΣ). 291-293 

41. ΖΗΤΩ / Η 28Η Οκτωβρίου 1940 / και η 1η Απριλίου 1955 / Ποίη
μα υπό ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ / εκ Κάτω Πύργου Τηλλυ-
ρίας / Τύποις: «ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ» Λευκωσία. 293-296 

42. Ζήτω η 25η Μαρτίου / Ποίημα συνταχθέν υπό / υπό 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ / εκ Κάτω Πύργου Τηλλυρίας / Τύ-
ποις: «ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ», Λευκωσία. 296-298 

43. ΠΟΙΗΜΑΝ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΝ / Συνταχθέν υπό ΑΝΔΡΕΑ ΧΑ
ΡΑΛΑΜΠΟΥΣ / ΕΚ ΠΡΑΓΓΩΡΙΟΥ [ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ ΜΙΧΑΛΑΚΗ 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΛΕΜΕΣΟΣ]. 298-300 

44. ΠΟΙΗΤΗΣ / ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΟΥΣΚΟΥΡΗΣ / εξ Αρδά-
νων / Επαρχίας Αμμοχώστου / ΤΟ ΠΟΙΗΜΑ ΤΩΝ / ΜΑΘΗΤΩΝ / 
ΠΟΥ ΣΚΟΤΩΣΑΝ / ΟΙ ΑΓΓΛΟΙ / Τον ΠΑΝΙΚΟΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ / 
εξ Αγίου Μέμνονος / και / ΠΕΤΡΑΚΗΝ ΓΙΑΛΟΥΡΟΝ / εκ Ριζο-
καρπάσου. 300-302 
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Β' 
Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ Π Ο Ι Η Τ Α Ρ Η Δ Ω Ν 

1. ΑΖΙΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (Φιλούσα) 
2. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑ (Βλ. ΠΟΥΡΝΕΛΛΟΜΑΤΟΣ) 
3. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (Κ. Πύργος) 
4. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΣΤΑΚΗΣ 
5. ΠΑΓΚΟΥ ΠΕΤΡΟΣ (Π. Ζώδια) 
6. ΖΑΧΑΡΟΥΛΛΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Λ. (Αραδίππου) 
7. ΖΗΝΩΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Κ. (Αραδίππου) 
8. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡ. (Κ. Πύργος) 
9. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ ΕΥΑ Γ. (Κατωκοπιά) 
10. ΚΟΚΩΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Π. (Τεμπριά) 
11. ΚΟΝΙΖΟΥ ΕΥΑ Γ. (Βλ. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ) 
12. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ (Λεμεσός;) 
13. ΜΑΠΠΟΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Π. (Αραδίππου) 
14. ΜΙΧΑΗΛ ΙΩΣΗΦ Α. (Αγ. Μαρίνα Σκυλλούρας) 
15. ΜΟΥΣΚΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΥΡ. (Αρδανα) 
16. ΜΟΥΣΟΥΛΛΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ Γ. (Ξυλοφάγου) 
17. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ (Κ. Πύργος) 
18. ΟΣΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ 
19. ΠΑΠΑΖΑΒΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Η. (ΜΗΛΙΚΟΥΡΙ) 
20. ΠΟΙΗΤΗΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΧΡ. (Επισκοπή - Πάφου) 
21. ΠΟΥΡΝΕΛΛΟΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Λυθροδόντας) 
22. ΣΙΑΜΠΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Γ. (Ριζοκάρπασο) 
23. ΣΤ AY PINO Υ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΓΚΟΥ (Κοντεμένος) 
24. ΤΡΙΚΩΜΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. (Αγ. Γεώργιος Σπαθαρικού) 
25. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (Πραιτώρι) 
26. ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΘΗΝΟΥΛΑ (Ποτάμι - Μόρφου) 
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Ε ΥΡΕΤΗΡΙΟ Κ Υ Ρ Ι Ω Ν Ο Ν Ο Μ Α Τ Ω Ν 
(Αποδελτιώνονται μόνο οι φυλλάδες. Διατηρείται ο τύπος γραφής και ορθο
γραφίας. Οι αριθμοί παραπέμπουν στα τραγούδια. Σε εισαγωγικά και με 

κυρτά μπαίνουν ονόματα τυπογραφείων) 

Αβρααμίδης, Ανδρέας (38) 
Αγ. Γεώργιος Σπαθαρικού (11) 
Αγ. Μαρίνα Σκυλλούρας (13), (31) 
Αγ. Μέμνονας (44) 
Αζινος, Χαράλαμπος Μ. (4), (5), (8), 
(132) 
Αθηαίνου (23) 
«Αναγέννησις» (132) 
Απριλίου 1955, Πρώτη (37), (39), 
(41) 
Αραδίππου (6), (8), (10), (17), (21), 
(22), (23), (37) 
Αρδανα (Αμμοχώστου) (44) 
Αριστοτέλους, Θεοχάρης (2) 
«Αυγή» (34) 
Αυξεντίου, Γρηγόρης Π. (9), (10), 
(11), (16), (25) 
Αυστραλία (7), (132) 
Βαρώσι (6) 
Βουνί (Κοιλανίου) (3) 
Βρεττανοί (24) 
Γαληνή (3) 
Γεωργίου, Κωστάκης (27), (28) 
Γιάγκου, Νίκος Π. (15) 
Γιάγκου, Πέτρος (15) 
Γιάλλουρος, Πετράκης Ζ. (5), (6), 
(44) 
Δημητρίου, Πανικός (44) 
Δημοψήφισμα, Ενωτικό (1) 
Διγενής (100), (34) 
«Εθνικό Βήμα» (7) 
ΕΟΚΑ (107), (34) 
Επισκοπή Πάφου (34) 
«Ζαβαλλής» (105), (35) 
Ζαχαρούλλας, Παρασκευάς Λ. (17) 
Ζήνωνος, Χρίστος Κ. (21) 
Ιωανίδης, Ανδρέας Χρ. (33) 
Καραγιώργη, Εύα Γ. (25) 

Καραολής, Μιχάλης (25) 
Κάσπης, Παναγιώτης Ν. (29) 
Κατωκοπιά (25), (38) 
Κιόνελι (13) 
Κοκωνάς Αντώνιος Π. (39), (40) 
Κόνιζου, Εύα Γ. (38) 
Κοντεμένος (12), (13), (14) 
Κύκκος (24) 
Κυπριανού, Πετράκης (22) 
Κυριακίδης, Θωμάς Γ. (2), (24) 
Κωνσταντίνου, Σιλβέστρος (1) 
Λιοπέτρι (37) 
Λουλουπής, Σάββας Κ. (1) 
Λουτρό (3) 
«Λούτσως» (6), (29) 
Λυθροδόντας (16) 
Λύση (10) 
Μακάριος (20), (33), (34) 
Μακάριος Γ' (17), (18), (36) 
Μαππούρας, Ανδρέας Π. (6), (8), 
(10), (211), (22), (23), (36), (27) 
Μαρτίου, 25η (42) 
Μάτσης, Κυριάκος (27) 
Μαυρίδης, Νεόφυτος Χ. (35) 
Μαχαιράς (16) 
Μερσινάκι (3) 
Μηλικούρι (24) 
Μιχαήλ, Ιωσήφ Α. (8), (131) 
Μούσκος, Χαράλαμπος Γ. (3), (4) 
Μουσκουρής, Δημήτρης Κυριάκου 
(44) 
Μούσουλλος, Παναγής Γεωργίου 
(130) 
«Νέος Κόσμος» (9), (12), (19), (20), 
(24), (41), (42) 
Νικολαΐδης, Βαρνάβας Ζ. (5) 
Νικολάου, Αριστοτέλης (3), (9), (12), 
(19), (20), (41), (42) 
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Ξυλοφάγου (30) 
Οκτωβρίου 1940, 28η (41) 
Ορά (22) 
Όσιος Μάρκος (26) 
Παναγιά, Πάνω (Πάφου) (4) 
Παπαζαβού, Προκόπιος Η. (24) 
Παπατζιάκος (1) 
Ποιητής, Νεόφυτος Χρ. (34) 
Ποτάμι - Μόρφου (18) 
Πουρνελλόμματος, Γεώργιος Απο
στόλου (16) 
Πραιτώρι (43) 
Πρωτοπαπάς Ανδρέας (38) 
Πύρος, Άνω (33) 
Πύργος, Κάτω (Τυλληρίας) (2), (3), 
(9), (12), (19), (20), (41), (42) 

Ριζοκάρπασο (6), (44) 
Ριζοκαρπάσου, Ελληνικό Γυμνάσιο 
(29) 
Σιαμπής, Αντώνης Λ. (29) 
Σταυρινίδης, Χρ. Γ. (11), (15), (16), 
(27), (28), (33) 
Σταυρινού, Χριστίνα Γιάγκου (14) 
Τεμβριά (Σολέας) (38), (39), (40) 
Τουμάζου, Τουμάζος Μ. (23) 
Τρικωμίτης, Γεώργιος Βασίλη (11) 
Φιλούσα (Πραιτωρίου) (7), (33) 
Χαραλάμπους, Ανδρέας (43) 
Χειμωνίδης, Π. (9), (8), (10), (17), 
(21), (22), (30), (37) 
Χρίστου, Αθηνούλα (18) 
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0 Β Ι Ο Σ , 0 Σ Κ Ο Τ Ω Μ Ο Σ Κ Α Ι Η Τ Α Φ Η 
ΧΑΡ. Γ. ΜΟΥΣΚΟΥ 

Τήν Ιδην Λεκ̂μβρίου 195ί> 
naqi τήν lORcfltoiav «βίαιοι 17'λυι (Λιβμ. ΛΕυχας) 

m 

Ό μ. ΧΑΡ. ΜΟΥΣΚΟΣ 
ν;» »τώ» 

•Ivvidjmi: Χ. ΑΖΗΝΟΣ καΙ Α. ΜΑΠΠΟΥΡΑΣ 
1955 

Φυλλάδιο υπ' αρ. 4 

I Σ Τ Α Υ Ρ Α Ε Τ Ο Ι Τ Ο Υ Μ Α Χ Α Ι Ρ Α 
ΗΡΩΑΣ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 

Της Κύπρου £5 Σταυραβτέ το0 Μαχσιρβ τό κάλλος 
: και της ΕΓ.Ο.Κ.Λ. σρνηνέ πόν έγεννήθην άλλος 

Ποίημα συνταχθέν ύπό 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

Ιχ Κάτω Πύργου 
nmt: «HEOX ΚΟΖΜΟΙ» - ·. Γ. KwralSn. Λ*π*Λ.. Κλνχ.' 

Φυλλάδιο υπ' αρ. 9 

Φυλλάδιο υπ' αρ. 41 Φυλλάδιο υπ' αρ. 5 
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Α Θ Α Ν Α Τ Η 
Π Ρ Ω Τ Η 

Α Π Ρ Ι Α Ι Ο Υ 1 9 5 5 
I 

Πρύτη τ' "Απρίλη θίν να ρθη καΙ μια &λλπ ημέρα 
στην Κύπρο γαλανόλευκος νά στέκεται παγγέρα. 
Πρώτη τ' Απρίλη να γραφτή μέ γράμματα μεγάλα 
ή Κύπρος νά λι̂υτερωθή νά ζη μέ την Ελλάδα. 
ΚΥΠΡΟΣ. 1962. ΤιμΛ: AS μίλς. 

Ποιητής: 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ Π. ΚΟΚΟΝΑ! 
ΤΕΜΒΡΙΑ (ΣΟΛΕΑΣ) 

Φυλλάδιο υπ' αρ. 39 

0 1 0 K T Q Ε Θ Ν Ο Μ Ά Ρ Τ Υ Ρ Ε Σ 
Τ Ο Υ Κ Ο Ν Τ Ε Μ Ε Ν Ο Υ 

ΠΟΥ ΕΣΦΑΠΑΣΘΗΣΑΜ ΠΑΡΑ 10 ΚΙΟΝΕΑλΙ 
ΣΤΙΣ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 1958 

»'+» P««T» *«* if*"*'. 

ΠΟΙΗΜΑ ΣΥΝΤΑΧΘΕΝ 
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ 

1. Βοσκός Ανδρέας 
Γεννήθηκε στην Πάνω Ζώδια το 

1943. Σπούδασε στη Φιλοσοφική 
Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών 
από όπου και αναγορεύθηκε διδά
κτωρ το 1974. Μετεκπαιδεύτηκε στο 
Πανεπιστήμιο της Λωζάννης. Είναι 
Επίκουρος Καθηγητής στον τομέα 
της Κλασικής Φιλολογίας του Πανε
πιστημίου Αθηνών. Από το 1984 
ασχολείται συστηματικά με τη μελέτη 
της Αρχαίας Κυπριακής Γραμματείας. 

2. Γαλάζη Πίτσα 
Γεννήθηκε στη Λεμεσό το 1940. 

Σπούδασε πολιτικές και κοινωνικές 
επιστήμες στην Πάντειο Σχολή Αθη
νών. Μετεκπαιδεύτηκε στον τομέα 
των Δημοσίων Σχέσεων. Εργάστηκε 
ως δημοσιογράφος. Καλλιεργεί την 
ποίηση και το δοκίμιο. Ποιητικές 
συλλογές: «ΣτιγμέςΕφηβείας» 1963, 
«Η αδελφή του Αλέξανδρου» 1973, 
«Υπνοπαιδεία» 1978, «Σηματωροί» 
1993, «Τα πουλιά του Ευστολίου και 
οΈγκλειστος» 1999 κ.ά. 

3. Γιαγκουλλής Κωνσταντίνος 
Γεννήθηκε στο Γερόλακκο το 

1943. Σπούδασε ιστορία και αρχαιο
λογία στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονί
κης απ' όπου πήρε και το διδακτορικό 
του δίπλωμα. Εργάστηκε ως Καθη
γητής, Βοηθός Διευθυντής, Διευθυντής 
και Επιθεωρητής Φιλολογικών Μαθη
μάτων στο Υπουργείο Παιδείας και 
ως Καθηγητής στην Παιδαγωγική 
Ακαδημία Κύπρου. Από το 1996 είναι 
Διευθυντής του Κέντρου Επιστημονι
κών Ερευνών. Από το 1978 διευθύνει 
τη Βιβλιοθήκη Κυπρίων Λαϊκών Ποιη

τών και εξέδωσε ογδόντα περίπου 
τόμους λαϊκής ποίησης. Το συγγραφι
κό του έργο επικεντρώνεται στο λεξι
κό της κυπριακής διαλέκτου, στους 
Κύπριους ποιητάρηδες,στην Κυπρια
κή λογοτεχνία και στο θέατρο σκιών. 

4. Ηλιοφώτου Ανδρεανή 
Φιλόλογος. Σπούδασε φιλολογία 

στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εργάστη
κε στη Μέση Εκπαίδευση. Αφυπηρέ-
τησε απύ τη θέση της Διευθύντριας. 
Καλλιεργεί κυρίως το δοκίμιο. Ασχο
λείται επίσης με την ποίηση και το 
διήγημα. Έργα της: «Μορφές και θέ
ματα», «Αναδύσεις και θεωρήσεις», 
«Οραμα Ελληνικό», «Παρενθέσεις», 
«Κατασκευές» κ.ά. 

5. Θεοχάρους Θέμις 
Γεννήθηκε στη Λεμεσό το 1948. 

Σπούδασε Φιλολογία στο Πανεπιστή
μιο Αθηνών. Εργάζεται στο Ραδιοφω
νικό Ίδρυμα Κύπρου ως Ανώτερη 
Λειτουργός προγραμμάτων ραδιοφώ
νου. Γράφει και επιμελείται πολιτι
στικές εκπομπές. Επί σειρά ετών με
λετά την κυπριακή εκδοτική κίνηση 
και παρουσιάζει από τις εκπομπές 
της τους Κύπριους συγγραφείς. 

6. Ιωαννίδου - Σταύρου Ρούλα 
Λογοτέχνις, εκπαιδευτικός και 

ερευνήτρια. Γεννήθηκε στη Λευκωσία 
το 1951. Σπούδασε ελληνική και αγ
γλική φιλολογία στο Πανεπιστήμιο 
Αθηνών. Μετεκπαιδεύτηκε και πήρε 
τον τίτλο Dip. RSA (TEFL) U.K. Υπη
ρετεί ως Καθηγήτρια Μέσης Εκπαί
δευσης και παράλληλα ως ερευνήτρια 
και λειτουργός εκδόσεων σε διάφορες 
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υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας 
και Πολιτισμού Κύπρου. Καλλιεργεί 
την ποίηση, την πεζογραφία, το θέα
τρο και το τηλεοπτικό σενάριο. 

Έργα της: «Ποιήματα» 1974, 
«Του νησιού μου» 1984, «Γρηγορείτε» 
1992, «Τρεις ποιητικές συνθέσεις για 
την Κύπρο» 1992, «Μοιρασμένη Λευ
κωσία» 1995, «Κίτρινες Κορδέλες» 
1998, «Στα Μετόπισθεν» 2001 κ.ά. 

7. Μαραθεύτης I. Μιχαλάκης 
Γεννήθηκε στην Πάφο το 1926. 

Σπούδασε φιλολογία στο Πανεπιστή
μιο Αθηνών και Παιδαγωγικά σε Πα
νεπιστήμια της Αγγλίας και των 
Η.Π.Α. Διετέλεσε επί εικοσαετία Δι
ευθυντής της Παιδαγωγικής Ακαδη
μίας Κύπρου. Ασχολήθηκε ιδιαίτερα 
με τη φιλοσοφία του προσανατολι
σμού και συνέγραψε πολλά βιβλία 
παιδαγωγικού και λογοτεχνικού πε
ριεχομένου. Για την προσφορά του 
στην Παιδεία και τα Ελληνικά Γράμ
ματα τιμήθηκε με το Αριστείο Γραμ
μάτων και Τεχνών της Κυπριακής Δη
μοκρατίας. Το 1999 ανακηρύχθηκε 
Επίτιμος Διδάκτωρ του Πανεπιστημί
ου Πατρών. 

Έργα του: «Αυτοπραγμάτωση 
του προσώπου», «Το Κυπριακό 
Εκπαιδευτικό σύστημα», «Στης ζωής 
τα τραμπαλίσματα» κ.ά. 

8. Μπακονικόλα Χαρά 
Καθηγήτρια θεατρολογίας στο 

Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σπούδασε 
κλασική και γαλλική φιλολογία στο 
Πανεπιστήμιο Αθηνών και αργότερα 
πήρε διδακτορικό δίπλωμα από το 
Πανεπιστήμιο της Σορβόνης. 

Έργα της: «Φιλοσοφία και δρα
ματουργία», «Οπτικές και προοπτικές 
του δράματος», «Στιγμές της ελληνι
κής τραγωδίας», «Θέματα και πρόσω
πα του σύγχρονου δράματος» κ.ά. 

9. Ορφανίδης Νίκος 
Γεννήθηκε στην Κυθρέα το 1949. 

Είναι πτυχιούχος της Φιλοσοφικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών 
και διδάκτωρ φιλοσοφίας του Πανε
πιστημίου Κρήτης. Δίδαξε σε σχολεία 
Μέσης Εκπαίδευσης. Σήμερα είναι 
Επιθεωρητής Φιλολογικών Μαθημά
των. Καλλιεργεί την ποίηση, την πε
ζογραφία και το δοκίμιο. Είναι εκδό
της του περιοδικού λογοτεχνίας και 
κριτικής «Ακτή», που κυκλοφορεί 
από το 1989. 

Έργα του: «Η περιπέτεια του 
ήλιου» 1975, «Ανατολική θάλασσα» 
1989, «Η άλλη βιογραφία» 1999, 
«Μαρτυρία» 1982, «Με οργή» 1994, 
«Κλειώ» 2000 κ.ά. 
10. Παστελλάς Ανδρέας 

Γεννήθηκε στην Κάτω Πάφο το 
1933. Σπούδασε φιλολογία στο Πανε
πιστήμιο Αθηνών. Μετεκπαιδεύτηκε 
στα παιδαγωγικά και στη διοίκηση 
σχολείων. Υπηρέτησε στη Μέση 
Εκπαίδευση ως Καθηγητής, Διευθυ
ντής και Επιθεωρητής Φιλολογικών 
Μαθημάτων. Υπήρξε μέλος της εκδο
τικής επιτροπής των περιοδικών «Κυ
πριακά Γράμματα» και «Επιθεώρηση 
λόγου και τέχνης». Καλλιεργεί την 
ποίηση και το δοκίμιο. Έργα του: 
«Χώρος Διασποράς» 1970, «Μεταθα-
νατίως αποσχηματισθείς» 1995 κ.ά. 
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