
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤ ΙΣΜΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ Μ Ν Η Μ Η Σ ΑΓΩΝΑ ΕΟΚΑ 1955-59 

(Σ.Ι .Μ.Α.Ε.) 

ΠΩΣ ΕΖΗΣΑ ΤΟ ΔΡΑΜΑ 
ΤΩΝ ΑΠΑΓΧΟΝΙΣΘΕΝΤΏΝ 

Β' ΕΚΔΟΣΗ 

Π Α Π Α Ν Τ Ω Ν Ι Ο Υ Ε Ρ Ω Τ Ο Κ Ρ Ι Τ Ο Υ 
ΙΕΡΕΩΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 



Το Συμβούλιο Ιστορικής Μνήμης 
Αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959 

Ίδρυση του Συμβουλίου 
Το Συμβούλιο Ιστορικής Μνήμης Αγώνα 
ΕΟΚΑ 1955-1959 ιδρύθηκε στις 26 Μαρτίου 
1993 με απόφαση του Υπουργικού Συμβου
λίου υπό την προεδρία του κ. Γλαύκου 
Κληρίδη, ύστερα από πρόταση της Υπουρ
γού Παιδείας και Πολιτισμού κας Κλαίρης 
Αγγελίδου. 

Σκοποί του Συμβουλίου 
1. Η υπό του Κράτους αναγνώριση της 

προσφοράς των αγωνιστών της 
Ε.Ο.Κ.Α. 1955-59 και η δημιουργία 
Αρχείου Μελών της. 

2. Η συντήρηση των χώρων που σχετί
ζονται με τη διεξαγωγή του Αγώνα, 
όπως φυλακές, φυλακισμένα μνήματα, 
κρατητήρια, πεδία μαχών, τόποι θυ
σίας, κρησφύγετα και άλλα. 

3. Συλλογή και έκθεση κειμηλίων του 
Αγώνα. 

4. Αναβάθμιση του Μουσείου Αγώνα. 
5. Συλλογή και έκδοση έντυπου υλικού 

που σχετίζεται με τον Αγώνα, όπως 
φυλλάδια, περιοδικά, βιβλία, άλλα δη
μοσιεύματα, ταινίες, φωτογραφίες κλπ. 

6. Δημιουργία και συντήρηση Πινακοθή
κης Έργων του Αγώνα της ΕΟΚΑ. 

7. Δημιουργία και συντήρηση του Δάσους 
Ηρώων. 

8. Μέριμνα για τα μνημεία ηρώων. 
9. Προκήρυξη διαγωνισμών με θέματα 
προερχόμενα από τον Αγώνα. 

10. Συγγραφή ιστορικών και σχολικών βι
βλίων για τον Αγώνα. 

11. Διοργάνωση εκδηλώσεων για προβολή 
του Αγώνα. 

12. Οτιδήποτε άλλο συναφές με τον Αγώνα 
του 1955-1959 που θα κριθεί αναγκαίο 
από το Συμβούλιο. 
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Π ρ ό λ ο γ ο ς α π ό τ η ν Π ρ ό ε δ ρ ο τ ο υ Σ . Ι . Μ . Α . Ε 
κ α Κ λ α ί ρ η Α γ γ ε λ ί δ ο υ τ η ς Β' Έ κ δ ο σ η ς τ ο υ β ι β λ ί ο υ 

" Π ω ς έ ζ η σ α τ ο δ ρ ά μ α τ ω ν α π α γ χ ο ν ι σ θ έ ν τ ω ν " , 
τ ο υ α ε ί μ ν η σ τ ο υ Π α π α ν τ ώ ν η Ε ρ ω τ ο κ ρ ί τ ο υ 

Η Μνήμη, όσα χρόνια κι αν περάσουν, ζωντανεύει, τις αυθεντι
κές μαρτυρίες και καταμετρά μέσα στο χρόνο τη ψυχική οδύνη, την 
ιστορική αλήθεια, το φέγγος της θυσίας. 

Στη σύντομη, αλλά γεμάτη συγκίνηση κατάθεση του Παπαντω-
νίου Ερωτοκρίτου. του ανθρώπου που βίωσε τις ανεπανάληπτες 
στιγμές του τέλους των εννέα απαγχονισθέντων ηρώων μας του 
1955-59, αλλά και της αρχής της ανάβασης τους στα χέρια του Θε
ού, περιγράφονται με δέος και θαυμασμό όλες οι λεπτομέρειες. 

0 σεπτός ιερέας ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που τους είδε κα ι 
τους εξομολόγησε, ο άνθρωπος που μετά τη θυσία τους διάβασε 
την επιμνημόσυνη ευχή,τους φίλησε εκ μέρους των γονιών τους και 
ολόκληρου του Κυπριακού λαού, που τους κατευύδωσε νοερά στο 
μακρινό τους ταξ ίδ ι , με οδύνη, οργή και περηφάνεια. 

Το Συμβούλιο Ιστορικής Μνήμης Αγώνα ΕΟΚΑ 1955-59, επα
νεκδίδει τη μαρτυρία του σεβαστού γέροντα, σαν μνημόσυνο για τον 
ίδιο, αλλά και σαν ύμνο αιώνιο της θυσίας των εννιά παλληκαριών 
που με το τραγούδι και τους ύμνους στο Θεό. βάδισαν τον μικρό απύ 
το κελλί τους, αλλά πολύ μεγάλο σε μεγαλείο, δρόμο της αγχόνης. 

Χρέος του Παπαντώνιου Ερωτοκρίτου η αφήγηση των αναμνή
σεων του από το θείο μαρτύριο των εννέα παλληκαριών αλλά, κα ι 
Χρέος δικό μας η επανέκδοση αυτών των αναμνήσεων, γ ια να μην 
ξεχνούμε ούτε εμείς, ούτε οι νέες γενιές των Ελλήνων της Κύπρου, 
πώς πολεμούσαν κα ι πέθαιναν τα ηρωικά βλαστάρια της Κύπρου 
μας γ ια τη Δικαιοσύνη και Ελευθερία. 

Κλαίρη Αγγελίδου 
Πρόεδρος Σ.Ι.Μ.Α.Ε 

Ιούνιος 2009 
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Π ρ ο λ ο γ ι κ ό ν Σ η μ ε ί ω μ α 

To παρόν ε ίναι μια συνοπτική μαρτυρία 
τοϋ δράματος, που μέ δέος έπέρασα εις τές 
κατά δ ιαστήματα τέσσερεις επαναληπτικές 
σκηνές του ώς λειτουργός τής Εκκλησίας στο 
Εθν ικό Θυσιαστήριο, δπου προσεφέρθησαν 
θυσία οί εννέα μάρτυρες δια την ελευθερία τής 
Κύπρου. 

Αισθάνομαι πώς μοϋ ε ίνα ι αδύνατον να 
περιγράψω μέ λόγια τάς ολονύκτιους αύτάς 

δοκιμασίας, που έκλεισα μέσα μου, καθώς κα ι τές εικόνες που 
βλέπω συνεχώς μπροστά μου μέ τά μάτια τής ψυχής μου. 

Άπό τήν πολύ σύντομον περιγραφήν αυτήν ϊσως να δυνηθή 
ένας ικανός χειριστής τοϋ λύγου νά δραματοποίηση τό παρύν, τό 
όποιον άφιερώ εις αίωνίαν άνάμνησιν τοϋ πρώτου άπαγχονισθέ-
ντος ύπό τών Τούρκων τήν 9ην Ιουλ ίου 1821 Άρχιεπισκύπου και 
Έθνάρχου Κύπρου έθνομάρτυρος Κυπριανού. 

Παπαντώνιος Έρωτοκρίτου 



Δυο λόγια γ ι α τό βιβλίο αυτό 

Ό ιστορικός πού πλησιάζει τά γεγονύτα μέ τό μάτι της αντι
κειμενικότατος, πού ξέρει ποια έρχονται πρώτα και ποια ύστερα, 
πού ακολουθεί τά νήματα, πού τά συνέθεσαν, καΐ βρίσκει τις αιτίες 
καΐ τις αφορμές τους,ϊσως άφίνει έξω άπό τήν Ιστορία κάτι από 
τή ζωή τών γεγονότων, τούς αμέτρητους παλμούς εκείνων πού 
έφτειαξαν τήν Ιστορία. Γιατί ϊσως νά συμβαίνη ή αντινομία αυτή 
στο ανθρώπινο γένος, νά νοιώθουν τήν Ιστορία μονάχα εκείνοι πού 
τήν πλάθουν. 

Τά ιστορικά γεγονότα έχουν δύο όψεις: τήν ιστορία και τό 
«μύθο». Ή Ιστορία χωρίς «μύθο» είναι ξερά γεγονότα χωρίς τούς 
παλμούς εκείνων πού τά δημιούργησαν και τά έζησαν, «μύθος» 
πάλι χωρίς ιστορία είναι κενή φαντασιοπληξία. Οί αγωνιστές της 
Επαναστάσεως έφτειαξαν τά γεγονύτα τού 21, ό Σολωμός τό 
«μύθο» τού 21. Έτσι αν ύπάρχη ή αντινομία νά ζούν τήν Ιστορία 
μονάχα εκείνοι πού τήν πλάθουν, δμως μπορούμε κ' έμεϊς πού 
ερχόμαστε ύστερα άπό τά γεγονότα καμμιά φορά μ' εσωτερική 
στροφή νά πάμε κοντά στά γεγονότα, πού πέρασαν, ν' απλώσουμε 
τά χέρια στο καυτό αίμα, νά νοιώσουμε μέσα μας τούς ίδιους παλ
μούς εκείνων πού τά έζησαν. 

Σήμερα κ' εμείς πού ζήσαμε τις συγκλονιστικές στιγμές τής 
Επαναστάσεως τής ΕΟΚΑ, τού έπους αυτού τών νέων, νοιώθουμε 
πάλι τήν ανάγκη νά ξαναπάμε πολύ κοντά στά γεγονότα, όχι τόσο 
της Ιστορίας πού μας είναι πολύ γνωστά, δσο τού «μύθου». Αυτό 
θέλει νά μάς προσφέρη και τό βιβλίο τού σεβαστού πρεσβύτου Πα
πα Αντωνίου Έρωτοκρίτου μέ τις αναμνήσεις του άπό τον άπαγ-
χονισμό τών εννιά παιδιών τής Κύπρου: νά μάς φέρη μέσα στον 
ίδιο τον ορυμαγδό τών γεγονότων και ν' άκούσωμε τούς παλμούς 
τους. Ό Παπα Αντώνιος Έρωτοκρίτου ήταν ό μόνος Κύπριος πού 
είδε τούς ήρωες εκείνους κ' έζησε μαζί τους λίγο πριν και μετά άπό 
τον άπαγχονισμό τους. ΓΥ αυτό ήταν χρέος απαραίτητο νά μάς 
άφήση τις αναμνήσεις του γιά νά φέρουν πέρα άπό τήν Ιστορία 
συγκινήσεις, πού αγγίζουν τή ρίζα τής ζωής, και σ' εμάς και σ' εκεί
νους πού θά ρθούν. 

Μενέλαος Χριστοδούλου 
Καθηγητής Παγκυπρίου Γυμνασίου 
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Γ ια τ ί έγραψα τάς αναμνήσεις μου 

Πέρασαν εκατόν τριανταπέντε χρόνια και τό δράμα του Σερα-
γίου μέ τον άπαγχονισμό τοϋ Κυπριανοϋ και τόσων άλλων γιά νά 
ποτίσουν μέ τό αιμα των τό δένδρον τής Κυπριακής Ελευθερίας 
επαναλαμβάνεται και πάλιν σήμερα άπό τους Άγγλους δημίους. 

Τό ξεσήκωμα τοϋ Κυπριακού Λαού, μέ απόφαση τήν αποτίνα
ξη τού Αγγλικού ζυγού, ώρμησαν νά καταπνίξουν στο αίμα του, 
έκτος άπό τις διώξεις, τά βασανιστήρια, τάς λεηλασίας και κατα-
στροφάς, και μέ τον άπαγχονισμό στο άνθος τής νεότητας των 
εννέα παλληκαριών τής Ε.O.K.Α. μέ τήν κατηγορία δτι ύψωσαν 
τήν σημαία τής Ελευθερίας τής Πατρίδος των. 

Οί Άγγλοι διάλεξαν γιά τήν περίσταση ένα σκληρό και βάναυ
σο στρατηγό, τον Χάρτινγκ. 

Θεώρησα καθήκον μου νά γράψω τά παρακάτω επειδή μόνος 
παραστάθηκα στο δράμα τών εννέα άπαγχονισθέντων στές προ 
και μετά τον άπαγχονισμό στιγμές των, γεμάτοι άπό πίκρα μέν γιά 
τήν στάση τών Άγγλων, πού στά μάτια τού κύσμου έδειχναν δήθεν 
φιλελεύθεροι και πολιτ ισμένοι, άπτύητοι όμως και μέ άπο-
φασιστικύτητα και ενθουσιασμό γιατί έχάνοντο γιά τήν Ανάσταση 
και τήν Ελευθερία τής Κύπρου. 

Είχα δέκα χρύνια προϋπηρεσία στές Κεντρικές Φυλακές και 
έτσι εξοικειώθηκα μέ τό περιβάλλον τών Φυλακών, και μέ τήν συ
χνή επαφή μου μέ τούς κατάδικους ένοιωθα συμπάθεια γι' αυτούς, 
καΐ θεωρούσα καΐ θεωρώ τές ώρες πού βρίσκομαι κοντά τους 
ευχάριστες και πάντοτε όλοπρόθυρα κάμνω αυτό μου τό καθήκον, 
γιατί είναι γιά μένα μιά ιερή αποστολή, και τό ουσιωδέστερο έργο 
τής ζωής μου ώς άνθρωπου. 

Στο διάστημα αυτό Διευθυντής τών Κεντρικών Φυλακών ήτο ό 
κ. Άϊρονς, σκληρός όπως καΐ τό όνομα του δηλοϊ άλλά ευθύς στο 
καθήκον του. Δέν ήθελε νά φαίνεται πώς είναι Άγγλος, άλλ' ήτο γι ' 
αυτόν καύχημα ότι κατήγετο άπό τήν Σκωτία. 

Σέ μένα έφάνη πάντοτε ευγενικός και πρόθυμος νά κάμη δτι 
ζητούσα γιά τήν καλυτέραν εξυπηρέτηση τών καταδίκων στά θρη
σκευτικά των καθήκοντα. 
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Μέ τά πρώτα παιδιά τής Ε.Ο.Κ.Α., πού έφεραν στές Κεντρικές 
Φυλακές, ήλθα σέ επαφή γιά τήν τέλεση τής Θείας Λειτουργίας. 
Συνεχίσθηκε αυτή ή επαφή μέχρι τέλους και μέ τούς καταδικασμέ
νους σέ φυλάκιση άλλά και μέ τούς υποδίκους. 
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Η ΕΙΣΟΔΟΣ Ε Ι Σ ΤΑ Κ Ε Λ Λ Ι Α ΤΩΝ ΜΕΛΛΟΘΑΝΑΤΩΝ 
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Μ Ι Χ Α Η Λ ΚΑΡΑΟΑΗΣ, 
έκ Παλαιχωρίου 
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Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ Δ Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Υ , 
έ ξ Α γ . Μ ά μ α ν τ ο ς ( Λ ε μ ε σ ο ϋ ) 
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Οί Άπαγχονισθέντες 
Μιχαήλ Καραολής 

Ανδρέας Δημητρίου 

Μετά την καταδίκην των εις θάνατον, ευρίσκονται εις τά κελλιά των 
μελλοθανάτων. Μοϋ είναι γνωστά τά κελλιά αυτά, διότι μέσα εις αυτά 
έξωμολογοϋσα προηγουμένως κατάδικους εις θάνατον διά φόνους. 

Οί Άγγλοι κατέτασσαν εις την ιδίαν ακριβώς μοϊραν και τους 
σημερινούς άγωνιστάς της Ελευθερίας. 

Αυτός είναι ό λόγος πού έκρέμασαν και τον Παλληκαρίδην 
μαζι με τον Στυλλήν Μαϊμάρην, κοινόν έγκληματίαν. 

Κατ' αρχάς έφύλαττον τους δύο άγωνιστάς μόνον δεσμοφύλακες, 
όποτε ήτο κάπως εύκολος και ή άπύδρασίς των έκ των Φυλακών. 

Έγένετο απόπειρα, και ώς έπληροφορήθην ό Καραολής ήρνήθη 
νά απόδραση, άγνωστον διά ποιον λόγον. Κάποια προδοσία έγινε, 
και αμέσως ό στρατός περιέζωσε τάς Φύλακας, και ετέθη φρουρά 
πλησίον τών μελλοθανάτων, ή οποία έφρούρει άγρύπνως, και έσω-
θεν και έξωθεν, και πάνω άπό τήν άγχόνην. φοβούμενοι μή τυχόν 
έγίνετο απόπειρα διασώσεως των. 

"Ισως νά μή έγνώριζαν τήν παρουσίαν μου εις τάς Φύλακας, 
δεν έζήτησαν νά τους επισκεφθώ, πράγμα πού έζήτησα νά κάμω 
άπό τήν Διεύθυνσιν μέ τήν δικαιολογίαν μή τυχόν και παρεξηγηθώ. 

Μοϋ επέτρεψαν, και συνοδευόμενος άπό τον δεσμοφύλακα Νε-
όφυτον Καλόγηρον, ώδηγήθην εις τό μέρος όπου εύρίσκοντο τά 
δύο κελλιά τών μελλοθανάτων πλησίον τής αγχόνης. 

Ό Νεόφυτος μοϋ επέστησε τήν προσοχήν νά μή φοβηθώ όταν 
άνοιξη ή θύρα. Έκτύπησε τό κουδούνι και όταν ήνοιξε, άντίκρυσα 
μέ δέος ένα στρατιώτη γονατιστόν νά μας σημαδεύη μέ όπλοπολυ-
βύλον ώς ότου έκλεισαν. 

Έπροχωρήσαμεν και μας ήνοιξαν τό κιγκλίδωμα διά νά είσέλ-
θωμεν εις τά κελλιά τών μελλοθανάτων. 

Έπλησίασα και έξεπλάγην όταν είδα ότι προσετέθη εις τό 
άραιόν κιγκλίδωμα τής θύρας τών κελλιών πυκνύτατον τέλι, πού 
δύσκολα διέκρινα μέσα τά δύο παιδιά, και έτσι έπρεπε νά έλθω εις 
έπαφήν μαζί των, πράγμα αδύνατον. 
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Αγανάκτησα, και ειπα δτι δεν μπορώ νά τούς δώ και θά φύγω. 
Κινητοποιήθησαν αμέσως, έζήτησαν άδειαν άπό τον ύπεύθυνον 
άξιωματικόν, και έδύθη άδεια αμέσως νά ανοίξουν νά μπώ μέσα. 

Εις τό πρώτον εύρίσκετο ό Δημητρίου και εις τό δεύτερον ό 
Καραολής. 

Ήτο μεγάλη ή συγκίνησίς των ώς και ή ιδική μου εις τήν πρώ-
την αυτήν έπαφήν. Έμεινα λίγην ώρα χωριστά μέ τον καθένα, 
άντηλλάξαμεν μερικές κουβέντες, τούς έδωσα θάρρος και ελπίδα 
και έφυγα μέ τήν ύπύσχεσιν δτι θά επανέλθω και πάλιν διά νά 
τούς εξομολογήσω και νά τούς κοινωνήσω. 

Μού έφάνησαν σάν δύο αντίθετοι χαρακτήρες. Ό μέν Καρα
ολής νευρικός και ευέξαπτος, ό δέ Δημητρίου ήρεμος, σύννους και 
περίλυπος. 

Άπό μέρα σέ μέρα μέχρι τής ημέρας τής εκτελέσεως των ή κα-
τάστασίς των αυτή έφθασεν εις τό αποκορύφωμα της. 

"Άμαρτάνω, πάτερ, μέ αυτούς τους ανθρώπους και πολλές 
φορές τούς υβρίζω", μού λέγει ό Καραολής. 

"Γιατί, παιδί μου;" ""Ημουν πάντοτε νευρικός, και στο σπίτι 
μου μέ τούς δικούς μου, άλλά τώρα έγινα παραπάνω νευρικός. 
Όλην τήν ώραν οί φρουροί μας άπ' έξω πηγαίνουν κ' έρχονται μέ-
ραν-νύχτα, και δέν μάς άφίνουν νά ήσυχάσωμεν." 

Πράγματι ό συνεχής αυτός θόρυβος έξω άπό τά κελλιά των και 
τό πολύ δυνατόν φώς, οί ειρωνείες τών φρουρών μέ τήν επίδειξη 
τού σχοινιού τής άγχύνης,τοϋς έσπασαν τά νεύρα. 

Ό Δημητρίου δέν έγνώριζεν Αγγλικά και ερωτούσε κάθε λίγο τον 
Καραολήν τί λέγουν και αυτός τοϋ εξηγούσε. Δυο βήματα απείχαν ό 
ένας άπό τον άλλον και μπορούσαν νά κουβεντιάζουν, μόνον πού 
δέν έβλέποντο, γιατί τά κελλιά των ήσαν στήν ϊδια γραμμή. 
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Αί θύραι τών κελλίων, μέ τό πολύ έπιπρόσθετον δια τήν περίπτωσιν τέλι, εις τό όποιον 
έγινε μικρά οπή, διά νά χωρή μόνον ένα τσιγάρο. 



Τετάρτη τής Διακαινησίμου Εβδομάδος 
9 Μα ΐου 1956 

Έπέρασεν ή Αγία Έβδομάς και μόνον οί δύο νέοι αυτοί μελλο
θάνατοι εύρίσκοντο ακριβώς εις την ιδίαν άγωνίαν, εις την οποίαν 
ευρέθη και ό Κύριος ημών προσευχόμενος εις τον κήπον τής Γεσθη
μανή. Ό κόσμος όλος έγιόρταζε τήν Άνάστασιν τού Κυρίου, και 
αυτών παρετείνετο ή αγωνία μέχρι θανάτου, και μόνοι αυτοί δέν 
ένοιωσαν την χαράν της Αναστάσεως. 

Τήν Τετάρτην 9ην Μαΐου μετέβην εις τάς Κεντρικάς Φύλακας 
διά καθήκον ώς συνήθως περί τήν μεσημβρίαν. 

Μέ έκάλεσεν ό Διευθυντής και μοϋ είπεν ότι είναι ανάγκη νά 
διανυκτερεύσω εις τάς Φύλακας μέ σκοπόν νά κηδεύσω τους δύο 
μελλοθανάτους. 

Άπ' εκείνης τής ώρας ένύμιζα ότι μπροστά μου ήσαν όλα 
μαύρα, και ότι γύρω μου ήτο σκότος. Έχασα τον εαυτόν μου, διό
τι ήρχισε μέσα μου μιά τρικυμία και κατέβαλλα πολλήν προσπά-
θειαν νά συγκεντρωθώ. 

Τον ερώτησα πού θά ταφούν, και όταν μού ειπεν ότι αυτό θά 
έγινετο εντός τών Φυλακών, ειπα ότι έπρεπε νά έχω τήν άδειαν 
τού Επισκόπου. 

Αύτη είναι ή διαταγή μού ειπεν και άφησε νά νοηθή ότι θά τούς 
έθαβαν και χωρίς ιερέα. 

Κατόπιν έγινε σχετική συζήτησις μέ τήν Θείαν Κοινωνίαν. Δέν 
ήθελαν, και δέν είχαν έμπιστοσύνην νά εξέλθω τών Φυλακών, και 
μοϋ υπέδειξαν ότι έπρεπε νά ετοιμάσω έκεϊ τήν Θείαν Κοινωνίαν, 
άφοϋ μού προμηθεύσουν ψωμί και κρασί. 

Τούς εξήγησα ότι αυτό είναι αδύνατον και επέτρεψαν νά εξέλ
θω μέ συνοδείαν. αλλά όχι νά πάω προς τήν Λευκωσίαν, οπότε 
έσκέφθην νά πάω στο Μετόχι τού Κύκκου. 

Όλόκληρος ή περιοχή τών Φυλακών έφρουρεϊτο. και ελήφθησαν 
αυστηρά μέτρα διά κάθε κίνησιν και εντός και έκτος τών Φυλακών. 

Προτού νά μέ οδηγήσουν εις τούς μελλοθάνατους, μέ μετέφε
ραν εις ένα δωμάτιον έξω τών Φυλακών, διά νά μέ ερευνήσουν. 
Ένεκλείσθην εις τό δωμάτιον μέ δύο αξιωματικούς, και μού υπέ
δειξαν νά αφαιρέσω τό ράσον μου και κατόπιν τό άντερίν. Τούτο 
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έπραξα προθύμως. Αυτοί δμως υπέδειξαν δτι ήτο διαταγή ανωτέ
ρα νά αφαιρέσω δλα μου τά ενδύματα και νά μείνω μπροστά τους 
γυμνός γιά νά βεβαιωθούν δτι δέν έκρυβα εις τά ενδύματα μου κά
τι πού θά μετέφερα εις τούς μελλοθανάτους. 

Έφερα ένστασιν, διύτι το θεώρησα προσβολή, και τούς είπα 
δτι θά ενδυθώ και θά φύγω. Τύτε έκάλεσαν τον Διευθυντήν, και 
κατόπιν συνεννοήσεως των. μού έζήτησαν νά μέ ερευνήσουν ψαύο-
ντες τά ενδύματα μου, δπερ και έγένετο. 

Μέ ώδήγησαν κατύπιν εις το Μετύχιον Κύκκου μέ φρουράν 
διά τήν μεταφοράν τής Θείας Κοινωνίας. Ήτο δειλινύν, άλλά μού 
έφαίνετο σάν νά ήτο νύχτα, και σάν υπνωτισμένος έπήγαινα δπου 
μέ ώδήγουν. Όλα μού έφαίνοντο θλιμμένα. Έκ τών υστέρων μού 
είπαν εκείνοι πού μέ είδαν στο Μετόχι δτι το χρώμα μου ήτο δπως 
τού νεκρού. 

Ήμην πολύ ταραγμένος και διαρκώς άνελογιζύμην, αν θά είχα 
το κουράγιο νά άνθέξω αυτήν τήν δοκιμασίαν καθ' δλον αυτό τό 
διάστημα τής προσμονής και τής αγωνίας. Μού έφαίνετο δτι δέν 
περνούσαν οί ώρες. 

Ήτο προς τήν δύσιν του ό ήλιος, δταν μέ ώδήγησαν εις τά κελ-
λία τών μελλοθανάτων, οί όποιοι γιά τελευταίαν φοράν έβλεπαν τό 
φώς του. 

Έτοποθέτησα εύλαβώς τήν Θείαν Κοινωνίαν εις τον διάδρομον, 
πάνω σέ ένα πρύχειρο τραπέζι μέ αναμμένο κερί. 

Πρώτον είσήλθον εις τό κελλί τού Καραολή, φέρων τό έπιτρα-
χήλιόν μου και Εύχολύγιον. Υπάρχει ειδική ακολουθία τών έξομο-
λογουμένων. μέ κατάλληλα διά τήν περίστασιν αναγνώσματα. 
δπου λαμβάνει μέρος εις τήν άνάγνωσιν και ό έξομολογούμενος. 
Αυτό τό έκαμα διά δύο λύγους. Πρώτον νά αποσπάσω τά παιδιά 
άπό τήν άγωνίαν και δεύτερον νά μείνω πιο πολλήν ώραν κοντά 
των. Κρατούσα τό βιβλίον ανοιχτό, και δίπλα μου έστέκετο ό Κα
ραολής και έβλέπαμεν προς ανατολάς μέ τά νώτα έστραμμένα 
προς τούς φύλακας πού έστέκοντο άπ' έξω στον διάδρομον. 

Διάβαζα έγώ τό μέρος μου και ύπεδείκνυα στον Καραολήν νά 
διαβάζη τό δικό του. Τούτο έγίνετο έκ μέρους του μέ δυσκολίαν 
και μέ καταφανή σύγχυσιν και ταραχήν. Αφού έτελείωσεν ή άνά-
γνωσις, έκαθίσαμεν, έγώ εις ένα σκαμνί και εκείνος εις τό στρώμα 
του έφαπτόμενον σχεδόν χαμαί. Έγώ έκαθήμην ολίγον ύψηλότερον 
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μέ τά νώτα στραμμένα προς τούς φρουρούς, και έτσι δέν τον έβλε
παν κατά πρόσωπον. Ό υπεύθυνος πού μας έπρόσεχεν έγνώριζεν 
Ελληνικά και έσκέφθην ότι δέν έπρεπε νά βλέπη ούτε τά χείλη των 
νά κινούνται, γιατί αντελήφθην νά έχη πολλήν περιέργειαν. Εις 
αυτήν τήν έξομολόγησιν ό Καραολής μού έπανέλαβεν όσαν σχεδόν 
και τήν προηγουμένην φοράν. 

Συνεννοούμεθα σχεδόν ψιθυριστά, και εις ένα σημείον αφού 
έκαμεν ένα μορφασμόν ταραχής, μού έχάραξε μύνον δύο λέξεις και 
έσιώπησεν, οπότε έγώ μέ νεύμα τής κεφαλής τού έδωσα νά κατα-
λάβη ότι αντελήφθην τά υπόλοιπα. Μικρά σιγή, και αμέσως ήγέρ-
θημεν. και έγώ είσήλθον εις τό διπλανό κελλί τού Δημητρίου, εις 
τον όποιον επανέλαβα σχεδόν τάΐδια. 

Ήτο εις ύπέρτατον βαθμόν ταραγμένος μέ ακατάστατα τά 
μαλλιά του. Εις τό τέλος άνεδύθη εις λυγμούς, και εις παρατήρησίν 
μου ότι έπρεπε νά συγκρατηθή. κλαίοντας μού λέγει, λυπούμαι 
πού θά μείνη ή αδελφή μου χωρίς προστασίαν. Εΐπα ότι αυτό δέν 
έπρεπε νά τό σκέπτεται, διότι θά φροντίσουν άλλοι γι' αυτήν. Κα
τόπιν μετέδωσα εις ένα έκαστον εις τό κελλί του τήν Θείαν Κοινω
νίαν, και προτού εξέλθω, είσήλθον έκ τρίτου εις τά κελλιά των. 
τούς ένηγκαλίσθην και τούς ήσπάσθην αγωνιζόμενος νά πνίξω τον 
πόνον μου και νά συγκρατήσω τά δάκρυα μου. 

Εξερχόμενος μέ φωνήν δυνατήν και σταθεράν τούς ειπα νά μήν 
χάσουν τό θάρρος των και τάς ελπίδας των, και τούς αποχαιρέτισα 
ύψώνων προς αυτούς τήν χείρα μου και κρατών μέ τό άλλο σφιχτά 
στο στήθος μου τό άγιον ποτήριον. 

Οί φρουροί κάτι είπαν, και σάν κατέβαινα ήκουσα διά τελευ-
ταίαν φοράν τήν φωνήν τού Δημητρίου, νά έρωτα τον Καραολήν: 

- Είντα μ' πού είπαν. ρέ; 
Μέσα εις τά συνηθισμένα δοχεία τών φυλακισμένων, μικρά τα

σάκια άπό αλουμίνιον, έπρύσεξα ότι υπήρχε φαγητόν, στο ένα 
κουκκιά και στο άλλο πιλάφι μέ ένα τέταρτο τού ψωμιού, τελείως 
άνέγγιστα. 

Εις τήν αύλήν τού 9 υπήρχε μία παράγκα, και εις αυτήν μέ 
ώδήγησαν διά νά διανυκτερεύσω. Άπό τήν στιγμήν πού μέ έφεραν 
εις τό μέρος αυτό ήκολουθούμην κατά πόδας άπό δύο στρατιώτας 
και εις αυτό ακόμη τό άποχωρητήριον. 

- 27 -



Μετά τήν δύσιν τοϋ ηλίου άρκετήν ώραν περιεπάτουν μέσα 
στήν αύλήν ακολουθούμενος άπό τούς δύο στρατιώτας, μετά τών 
οποίων προσεπάθουν νά συνεννοηθώ μέ τά λίγα Εγγλέζικα πού 
γνώριζα. Ήσαν και οί δύο καλοί άνθρωποι, ιδίως δμως ό κατώτε
ρος εις τον βαθμόν. Τά ονόματα των ήσαν Ντάννι Μόργκαν και 
Ροκ Μπράουν. 

Έφαγα στήν αυλή μαζί των μερικά φρούτα, και δταν είδα δτι 
ήτο άργά γιά νά μένω στήν αυλή, μπήκα στήν μπαράγκα. έβγαλα 
μόνον τά παπούτσια και ξάπλωσα, και οί στρατιώται έφύλαγαν ό 
ένας μέσα και ό άλλος έξω. 

Πήγαινε νά μέ πάρη ό ύπνος άλλ' αμέσως ξυπνούσα σάν άπό 
εφιάλτη και προσπαθούσα νά ακούσω τι έγίνετο έξω. Περί τό με-
σονύκτιον οί δύο στρατιώτες άντικατεστάθησαν άπό δύο ανωτέ
ρους αξιωματικούς, πού ήλθαν και ξαπλώθηκαν πλησίον μου χα-
μαί, και διαρκώς μιλούσαν και έκάπνιζαν, μέχρι τήν ώραν πού μού 
είπαν νά σηκωθώ και νά ετοιμασθώ, άφοϋ κάποιος ήλθεν άπ' έξω 
και τούς ειδοποίησε. 

Οί κρατούμενοι εις τάς Φύλακας έτραγουδούσαν και έφώναζαν 
άρκετήν ώραν. Επεκράτησε κατόπιν γαλήνη, και ήκούοντο μόνον 
αί θύραι τής Φυλακής, πού άνοιγαν και έκλειαν εις τά διάφορα 
διαμερίσματα γύρω άπό τήν άγχόνην. 

Ή αγχόνη εύρίσκετο εκατόν πόδια περίπου άπό τό μέρος πού 
έμενα, και λίγα μέτρα προς τά ανατολικά έκτισαν τό μικρόν κοιμη-
τήριον. Απάνω άπό τήν άγχόνην εγκατέστησαν παράπηγμα, εις τό 
όποιον διέμενε διαρκώς φρουρός,χειριζόμενος όπλοπολυβόλον και 
προβολέα μέ τον όποιον συνεχώς ερευνούσε τήν γύρω περιοχήν. 
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Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ άγχόνην 



10 Μα ΐου 1956 

Μετά το μεσονύκτιον διέκρινα ευκρινώς και συνεχώς βήματα 
στρατιωτών και συνεχές άνοιγοκλείσιμον τών θυρών, και προ πα
ντός μετά τάς δύο. 

Υποθέτω δτι ό άπαγχονισμός τών δύο τούτων μαρτύρων έγινε 
περί τήν τρίτην πρωϊνήν ώραν. διότι τήν τετάρτην ώραν μέ έκάλε-
σαν νά ετοιμασθώ. 

Σέ πέντε λεπτά ήμην έτοιμος και μέ ώδήγησαν προς το διαμέ
ρισμα τής αγχόνης. Απόλυτος νεκρική σιγή έβασίλευε παντού μέσα 
σέ μιά νύχτα άσέληνον. Μέ πήραν κατ' ευθείαν πλησίον τών δύο 
ανοικτών φέρετρων έξω άπό τό κοιμητήριον. Ένώ προχωρούσα 
δέν είδα κανένα πρύσωπο, διότι τό μέρος ήτο σχεδόν σκοτεινό, και 
πέρα στον τοίχο τής Φυλακής υπήρχε ηλεκτρικό φώς. Όταν έστά-
θην πλησίον τών φέρετρων, διέκρινα μακριά στον τοίχο νά στέκη 
κάτω άπό τό φώς τον Διευθυντή τών Φυλακών μόνον και σκυθρω-
πύν. δπως και δταν έφευγα μερικούς στρατιώτας κρυμμένους ανά
μεσα τής αγχόνης και τού διαμερίσματος τών μελλοθανάτων στο 
μισοσκόταδο. 

Μύνος κατάμονος έτέθην έπί τό έργον σάν νά εύρισκόμην μέσα 
σέ όνειρο. Άναψα κεριά, ετοίμασα τον θυμιατόν και άρχισα αμέ
σως νά διαβάζω τήν νεκρώσιμον άκολουθίαν, σχεδόν μηχανικά άπό 
τήν σύγχυσίν μου. κάτω άπό τό φώς τού κεριού, τό όποιον προ
σπαθούσα νά μή μού τό σβήση ό αέρας. Σάν αιώνας μού φάνηκαν 
αυτές οί λίγες στιγμές. 

Ούτε πώς άρχισα θυμάμαι, ούτε πώς τελείωσα. Ήθελα νά κλά
ψω, μά δέν μπορούσα. Ήμουν τόσον πολύ ταραγμένος, ώστε νά 
λησμονώ τά ονόματα των, σάν νά έπέρασε πολύς χρύνος άπό τήν 
ώρα πού αποχωριστήκαμε ώς σέ κείνην τήν ώρα. 

Έτελείωσα και αμέσως γονυπέτισα μπροστά στά δύο φέρετρα 
πού ήσαν κοντά τό ένα στο άλλο. 

Τά δύο νεκρά σώματα ήσαν τυλιγμένα μέσα σέ κουβέρτες τής 
Φυλακής, και αποκάλυψα τά πρύσωπά των τό ένα κατόπιν τού 
άλλου. 

Στο φώς τού κεριού μού έφάνησαν μαραμμένα μέ χρώμα φαιύ. 
και στο λαιμό διέκρινα καθαρά τό σημάδι πού άφησε τό σχοινί τής 
αγχόνης. Τό κεφάλι ήτο γυρμένο προς τον ώμο και τά μάτια κλειστά. 
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Τούς έφίλησα στο πρύσωπον τόσον σφιχτά, ώστε νά νοιώσω νά 
είναι ακόμη ζεστά. Μ'αύτό υπέθεσα ότι λίγη ώρα είχε πού τούς 
κατέβασαν άπό τήν αγχόνη. 

Πώς είναι δυνατόν νά ξεχάσω αυτή τήν ανατριχίλα πού μού 
ήλθε έκείνην τήν στιγμήν άπό τήν ζεστασιά πού ένοιωσα άπό τά 
νεκρά και άψυχα σώματα των; 

Τούς σκέπασα, τούς έχυσα σταυροειδώς τό λάδι, αυτό πού 
έπρεπε νά γίνη μόνον, όταν ό νεκρός κατέβαινε στον τάφο. 

Συντετριμμένος απεχώρησα μέ όλην τήν εύλάβειαν και άφησα τά 
δύο φέρετρα έξω άπό τήν κλειστήν εϊσοδον τού κοιμητηρίου. Μού 
είναι άγνωστον πώς έτάφησαν οί δύο μεγάλοι τής Κύπρου νεκροί. 

Ήταν αυγή όταν μέ έφεραν οί στρατιώται πίσω στο σπίτι μου 
μέ πολλήν προφύλαξιν. Έπλάγιασα αμέσως και μέ πήρε ό ύπνος. 
Κατά τάς εννέα μέ ξύπνησεν ό μικρός μου, γιατί δυό-τρία παιδιά 
αγωνιούσαν νά μάθουν τί έγινε. Σηκώθηκα αμέσως και στο αντί
κρυσμα των δέν μπύρεσα νά μιλήσω, κάτι μού έσφιγγε τον λαιμό. 
και τότε άρχισα νά κλαίω σάν μικρό παιδί. 

Συνήλθα και τους διηγήθηκα τά διατρέξαντα. 
"Υστερα άπό λίγο ήλθε και ό γέρος πατέρας τού Καραολή, και 

ήθελε νά μάθη, άν πραγματικά τούς κρέμασαν, γιατί όπως μού 
είπε έξω διεδόθη ότι τούς πήραν στο εξωτερικό. "Εμαθε τώρα τήν 
αλήθεια ό γέρος, άλλά δέν έκλαψε, γιατί τού στέρεψε ή καρδιά. 

Μετά δυο μέρες μού έδωσαν στάς Φύλακας ένα φάκελο σταλ-
μένον άπό τήν Αγγλία μέ πολλά γραμματόσημα γιά τον Καραολή, 
πού περιείχε σέ Ελληνική μετάφραση τό κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, 
και έγραφαν. 

«Please be given to the priest who is looking after MICHALAKIS 
KARAOLIS - for giving to Michalakis Karaolis, if possible». 
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Τό κάτω μέρος τής αγχόνης. Εις τό άκρον αριστερά διακρίνεται 
ό μοχλός μέ τον όποιον ό δήμιος ανοίγει αυτομάτως τό μέρος 

τοϋ δαπέδου, πάνω στο όποιον ευρίσκονται ιστάμενοι, 
μέ τό σχοινί τής αγχόνης στον λαιμό οί μελλοθάνατοι, και τό 

όποιον φαίνεται εις την εικόνα άνοικτόν. 
Εις τό άκρον δεξιά διακρίνεται ή κλειστή θύρα 
επί τοϋ πατώματος διά της οποίας μέ κλίμακα 

ποϋ οδηγεί στο κάτω μέρος, μεταφέρονται απάνω, 
τά νεκρά πτώματα τών απαγχονισθέντων. 
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Ή δοκός εντός της αγχόνης, εις τό άνω μέρος τής οποίας διακρίνονται τά χωρίσματα 
καΐ οί κρίκοι άπό τούς οποίους αναρτάται τό σχοινί, ή τά σχοινιά. 

Μπορούν νά εκτελεσθούν συγχρόνως δύο, τρεις και τέσσερες. 



ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΑΚΟΣ, 
έκ Λεύκας 
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ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, 
έκ Γαληνής 
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ΙΑΚΩΒΟΣ ΠΑΤΑΤΣΟΣ, 
έκ Λευκωσίας 
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9 Αυγούστου 1956 
Ανδρέας Ζάκος 

Χαρίλαος Μιχαήλ 
Ιάκωβος Πατάτσος 

Δέν έπέρασαν τρεις μήνες άπό τήν ήμέραν πού έξετελέσθησαν 
οί πρώτοι μάρτυρες, και νέοι μάρτυρες ευρίσκονται στήν σειρά διά 
νά άπαγχονισθοϋν εις τάς Κεντρικάς Φύλακας ό Ανδρέας Ζάκος, ό 
Χαρίλαος Μιχαήλ και ό Ιάκωβος Πατάτσος. 

Επανέλαβα σχεδόν τά ϊδια δσον άφορα τήν έξομολόγησιν 
και τήν μετάδοσιν τής Θείας Κοινωνίας, μέ τήν διαφοράν δτι τώ
ρα έξετέλεσα τό καθήκον μου αυτό μέ περισσότεραν άνεσιν και 
σχετικήν έλευθερίαν, έν αντιθέσει προς τους προηγουμένους, και 
αυτό διότι ελήφθησαν τώρα άσφαλέστεραι προφυλάξεις διά τους 
μελλοθανάτους. 

Οί τρεις νέοι κρατούνται τώρα εις τό διαμέρισμα αριθμός 7, μέ 
οκτώ κελλιά, τοϋ οποίου ή είσοδος είναι στήν αύλήν τής αγχόνης. 
Ένα μικρόν παράθυρον εις τον άνατολικόν τοϊχον προς τήν όροφήν 
τό συνδέει μέ τό διαμέρισμα εις τό όποιον κρατούνται οί υπόδικοι 
τής Ε.Ο.Κ.Α. 

Συνωμίλουν φωνακτά οί μελλοθάνατοι διά τοϋ παραθύρου 
αυτού μέ τους εις τό διαμέρισμα 3 και μέχρι τών τελευταίων τών 
στιγμών. Εις τό διαμέρισμα 7 έκρατήθησαν και άλλοι μελλοθάνα
τοι, οί όποιοι δέν έξετελέσθησαν και οί όποιοι έξωμολογήθησαν 
και προητοιμάσθησαν διά τό μαρτύριον τής αγχόνης. Δύο έξ αυτών 
ήναγκάσθησαν νά αποκαλύψουν μυστικά τής Όργανώσεως, διύτι 
δπως ώμολύγησαν δέν ήδυνήθησαν νά άνθέξουν εις τά σκληρά και 
απάνθρωπα μαρτύρια πού υπέστησαν, αν και μετενύησαν διά 
τούτο ειλικρινά αύτοκατακρινόμενοι. 

Οί τρεις νέοι μελλοθάνατοι έφαίνοντο τελείως ψύχραιμοι, ήρε
μοι και γαλήνιοι. 

Ό Χαρίλαος Μιχαήλ ήτο πολύ νεαρός, και δσες φορές πήγα 
κοντά του είχε πάντοτε τό χαμόγελο στά χείλη σάν κάτι τό ευχάρι
στο νά περίμενε. "Ητο λιγομίλητος και δέν έφαίνετο ούτε σκε
πτικός ούτε και σκυθρωπός. Είμαι βέβαιος δτι μέ τό ϊδιο χαμόγελο 
ανήλθε και στήν αγχόνη. 
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Ό Ανδρέας Ζάχος ήτο μορφωμένος και τον ένέπνεε μόνον ή 
Ελλάδα και γι' αυτό εδόθη ολόψυχα στον αγώνα για τήν Ελευθε
ρία τής Κύπρου. 

Αυτήν τήν εντύπωση μοϋ έδωσε στές δυύ-τρεις φορές πού τον 
κουβέντιασα. 

Τήν τελευταία φορά τοϋ ύπέβελα τήν ερώτηση: Πώς σάς 
έγέλασεν ό Εγγλέζος ; καΐ μοϋ λέγει. Έγώ και ό Χαρίλαος 
ήμεθα άοπλοι, πήγαμε νά βάλωμε βόμβες νά άνατινάξωμε τό γε
φύρι. Μετά τον πυροβολισμόν τοϋ αυτοκινήτου πήγαμεν όλοι μας 
πίσω άπό τό ύψωμα και κρυφτήκαμε και περιμέναμε. 

Πάνω στο ύψωμα ήταν ό Μ. κ' έφύλαε γιά νά μάς ειδοποίηση 
άλλά έφυγε, και ό Εγγλέζος άνέβηκεν άπό τήν άλλην πλευράν και 
μάς έκοψε κάτω. και εκατόν άν ήμεθα. θά μάς έκαθάριζε. 

Έπηκολούθησε κατόπιν ή γνωστή σκηνή τής παραδύσεώς των 
και τού θανασίμως πληγωθέντος Χαρ. Μούσκου. Πώς λέγω δέν ανε
φέρθη εις τήν δίκην σας ότι ήσασθε άοπλοι· δέν ξεύρω. μοϋ λέγει. 

Ό Ιάκωβος Πατάτσος , ήτο ή προσωποποίησις τής άθωύτη-
τος, άφωσιωμένος ψυχή τε και σώματι στήν ιδέα τής Θρησκείας και 
τής Πατρίδος. 

Τό απόγευμα τής παραμονής τοϋ άπαγχονισμού των. πήγα και 
συνεννοήθηκα μαζί των, νά τούς επισκεφθώ κατά τές οκτώ τό βρά
δυ γιά Εύχέλαιον και τήν μετάδοσιν τής Θείας Κοινωνίας. Πήγα 
στές οκτώ καΐ μαζί κάναμε τήν ακολουθία τού Εύχελαίου. και τούς 
μετέδωσα τήν Θεία Κοινωνία. 

Προτού φύγω θεώρησα καθήκον μου νά τούς απευθύνω μερικά 
λύγια έμψυχωτικά, και εις άτμύσφαιραν πατριωτικού ενθουσια
σμού τούς συνεχάρην ότι θά γίνουν θυσία γιά τήν Πατρίδα όπως 
και τόσοι προηγούμενοι μάρτυρες, και ειπα ότι πολύ θά ήθελα νά 
εύρισκόμην στήν θέση των. Στο τέλος ένηγκαλίσθην τον ένα μετά 
τον άλλον, τούς ήσπάσθην, και μέ πολλήν συγκίνησιν τούς άπεχαι-
ρέτισα και έφυγα περί τάς έννιάμιση. 

Θυμάμαι, όταν τούς έκαμα παρατήρησιν ότι έχουν άρκετόν 
θάρρος, ό Πατάτσος μού λέγει: «ναί, πάτερ, άλλά έκείνην τήν ώρα 
φοβούμαι», νά πάς μέ θάρρος, τοϋ λέγω, και νά έχης τον νού σου 
στον Θεό. «Όταν θά μάς παίρνουν, πάτερ, τί νά ψάλλωμεν;» Τον 
Έθνικόν "Τμνον και κανένα τροπάριον. Όπως παρετήρησα έπροτί-
μησε τό δεύτερον, και έψαλλε τό «Ότε έκ τοϋ ξύλου σέ νεκρύν». 
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Τό μέρος δπου ώδηγήθην και δπου θά παρέμενα μέχρι την ώρα 
τοϋ άπαγχονισμού ήτο εκείνο δπου έμεινα και τήν προηγουμένη 
φορά, και πού απέχει εκατόν περίπου πόδια άπό τήν άγχόνην. 

Μετά τήν φυγήν μου τούς ήκουα νά ψάλλουν τούς ύμνους τής 
Μ. Παρασκευής μέ έπι κεφαλής τον Πατάτσο, συνταυτίζοντες τό 
ίδικόν των δράμα μέ τά πάθη τοϋ Σωτήρος. ΟΊ άλλοι κατάδικοι 
και ύπύδικοι τής ΕΟΚΑ έδύνουν συνεχώς τήν Φυλακήν άπό ζητω
κραυγές γιά τον Διγενήν, τον Μακάριο και τήν Ε.O.K.Α., ώς και μέ 
εθνικά τραγούδια. Ένας άπο τούς κατόπιν μελλοθανάτους, ό 
Ανδρέας Παναγίδης, ήτο ανεβασμένος ψηλά στο παράθυρο τού 
κελλιού του στο τελευταίο πάτωμα τοϋ διαμερίσματος 9 άπό δπου 
έδιδε τό σύνθημα γιά τά πατριωτικά τραγούδια τής Ε.O.K.Α., και 
προ παντός τό τραγούδι «Βάστα, καημένε μου ραγιά», τό όποιον 
έπανελήφθη πολλές φορές. 

Έμεινα έκεϊ πλησίον και ήκουσα νά τού κάμνουν παρατήρηση 
νά κατεβή, άλλά δέν ήκουσε και έμενε διαρκώς έκεϊ προσηλωμέ
νος, και παρατηρούσε στήν αυλή τής αγχόνης και μού έλεγε κατό
πιν δτι τούς ειδε νά τούς οδηγούν στήν άγχύνη. 

Περι τό μεσονύκτιον τούς έκάλεσαν νά ετοιμασθούν. Ετοιμά
ζονται διά τήν άγχύνην άφού αφαιρέσουν τά ρούχα τής Φυλακής 
καΐ φορέσουν τά ιδικά των, πού έφεραν δταν συνελήφθησαν. 

Μόνον αυτών τών τριών άπαγχονισθέντων μού παρέδωσεν ό 
τελευταίος υπεύθυνος τών Φυλακών 'Άκερ φωτογραφίας μέ ρούχα 
τής Φυλακής. 

Εις τάς δώδεκα ή ώρα περίπου διέκρινα ευκρινώς τήν φωνήν τοϋ 
Πατάτσου νά ψάλλη τό «Έκστηθι φρίττων, ουρανέ...», τό «Ότε 
κατήλθε προς τον θάνατον...», τό όποιον δέν έτελείωσαν, διότι 
έφθασαν εις τήν άγχόνην, και έκεϊ έσβησεν ή φωνή τοϋ Πατάτσου. 

Ό Παναγίδης άπό ψηλά έφώναξε δυνατά: «παίρνουν τους», 
γιατϊ δπως ανέφερα παρακολουθούσε άπό ένα μικρό παράθυρο 
απέναντι. 

Σέ μισή ώρα και οί τρεις μάρτυρες αίωροϋντο έπϊ τής αγχόνης. 
Περϊ τάς δύο ή ώρα μετά τό μεσονύκτιον μέ ώδήγησαν ακριβώς εις τό 
ϊδιον μέρος δπου είχαν εναποθέσει και τους προηγουμένους μάρτυ
ρας, άναμέσον άγχδνης και κοιμητηρίου. Κατά γής ήσαν και τά τρία 
φέρετρα μέ τήν σειράν, τοϋ Ζάκου, τού Πατάτσου και τού Μιχαήλ, μέ 
τήν κεφαλήν προς βορράν, και τό ένα φέρετρον πλησίον στο άλλο. 
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Μέ τό φως τοϋ κηρίου άνέγνωσα τάς σχετικάς εύχάς τής ακο
λουθίας τής κηδείας μέ πάσαν συντριβήν κατάμονος και αίσθανό-
μενος νά μέ κυριεύη και νά μέ συνθλίβη και ψυχικώς και σωμα-
τικώς, όπως και προηγουμένως, χειροπιαστός ό σκοτεινός και ψυ
χρός θάνατος. 

Έτελείωσα και έξεσκέπασα τά πρόσωπα των, τά όποια ήσαν 
σκεπασμένα μέ τήν κουβέρταν τής Φυλακής, μέ τήν οποίαν τούς 
είχαν τυλιγμένον όλον τό σώμα και πού είχε χρώμα σταχτί, και 
αυτό ήτο τό σάβανο των. Στο φώς τού κεριού τά πρύσωπά των 
έφαίνοντο λίγο μαυρισμένα, και ή γλώσσα λίγο φουσκωμένη μέσα 
στο στόμα. Ή κεφαλή τού Πατάτσου πού ήταν γυρμένη στον άρι-
στερόν ώμο ειχε στο δεξιόν άφτί αίμα, μέσα σ' ολόκληρη τήν κόγ
χη. Δέν έκοίταξα τό άλλον άν ήτο τό ϊδιον. Σέ κανέναν άλλον άπό 
τούς άπαγχονισθέντας δέν είδα αίμα πουθενά, έκτος άπό τήν μαυ-
ράδα γύρω στον λαιμό πού άφινε τό σφίξιμο τής θηλειάς τού σχοι
νιού τής άγχύνης και πού ήταν ευδιάκριτη. 

Τούς έφίλησα πιο θερμά παρά όσον τούς έφίλησα προηγουμένως 
ζωντανούς, τούς σκέπασα, τούς έχυσα τό λάδι. τούς έρριξα λίγο 
χώμα, κι αυτό δέν υπήρχε γιατί ήταν πατημένο τό μέρος, τυπικά, 
ακριβώς όπως θά έκαμνα άν ήσαν μέσα στον τάφο. άφού δέν μέ 
άφιναν νά παρίσταμαι τήν ώραν πού τούς έβαζαν στον τάφο και 
τούς σκέπαζαν μέ τό χώμα,ϊσως γιά νά μήν βλέπω ποίοι ήσαν οί κη-
δευταί των, και μέ τί τρόπο τούς έθαβαν. Έφυγα και άφησα μύνους 
τους τρεις νεκρούς μέσα εις τά φέρετρα των, έξω άπό τήν μαύρην 
και κλειστήν θύραν τού μικρού κοιμητηρίου μέσα στο σκότος. 
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ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ, 
έκ Λάρνακα (Λαπήθου) 
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ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΔΗΣ, 
έκ Παλιομετόχου 
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Μ Ι Χ Α Η Λ ΚΟΤΤΣΟΦΤΑΣ, 
έκ Παλιομετόχου 
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21 Σεπτεμβρίου 1956 
Στέλιος Μαυρομμάτης 

Ανδρέας Παναγίδης 
Μιχαήλ Κουτσόφτας 

Ό άπαγχονισμός τών τριών νέων μαρτύρων, ήτοι τού Στέλιου 
Μαυρομμάτη, Ανδρέα Παναγίδη και Μιχαήλ Κουτσύφτα, έγινε μετά 
το μεσονύκτιον τής 20ής προς τήν 21ην Σεπτεμβρίου 1956, ένα μήνα 
σχεδόν μετά τον άπαγχονισμόν τού Ζάκου. Χαριλάου και Πατάτσου. 

Μετά τήν έπιστροφήν μου έκ τών Φυλακών, ύστερα άπό τήν 
έκτέλεσίν των, και άφού συνήλθα ολίγον άπό το νυκτερινόν έκεϊνο 
δράμα, άλλά κατεχύμενος εισέτι άπό άγανάκτησιν διά τό έπανα-
ληφθέν διά τρίτην κατά συνέχειαν φοράν άνοσιούργημα τών 
"Αγγλων, έγραψα σχετικόν σημείωμα, τό όποιον θά παραθέσω 
ενταύθα μετά τήν σκιαγράφησιν τών τριών μαρτύρων. 

Ό Μαυρομμάτης ήτο πολύ αισθηματικός τύπος, άλλά δραστή
ριος και ενεργητικός και γεμάτος πατριωτικόν ένθουσιασμόν. Ήτο 
πολύ μεγαλόψυχος και έδείκνυε συμπάθειαν προς δλους, και προς 
εκείνους ακόμη πού έκαμαν αποκαλύψεις. Δέν φταίει, μού έλεγε 
γιά κάποιον συγκρατούμενύν του πού τον συναντούσε στήν αυλή 
δταν τούς έβγαζαν γιά λίγο νά ξεμουδιάσουν. Τάς αποκαλύψεις 
πού έκαμε ύστερα άπό φρικτά βασανιστήρια τές έκαμαν και άλλοι, 
και προσπαθούσε νά τον εμψύχωση και νά τοϋ δώση θάρρος, παρ' 
δλον πού αυτός τού έλεγε, φτύσε μου, Στέλιο, γιατί δέν αξίζω. 

Μέ συγκρατημένο παράπονο μού λέγει: Γι' αυτό πού μέ κατε-
δίκασαν δέν έχουν μαρτυρίες, άλλά έβασίσθησαν εις τήν Ίντέλλι-
τζενς Σέρβις, δηλ. σέ πληροφορίες πού είχαν άπό προδότας. 

Λόγου γενομένου περι προδοτών θά αναφέρω περίπτωσιν 
προδότου, πού μετενόησε και έκλαυσε πικρώς διά νά καταδειχθή 
δτι μερικοί άπ' αυτούς μετενύησαν, άλλά μέσα εις τήν κατάστασιν 
καΐ τήν σύγχυσιν πού επικρατούσε ιδίως τό τελευταϊον έτος τοϋ 
αγώνος κανένας δέν μπορούσε νά τούς έχη έμπιστοσύνην. 

Μέ επήραν εις τό 57 Νοσοκομεϊον μιά μέρα, γιατϊ κάποιος 
ήθελε νά έξομολογηθή. Έξωμολόγησα τον άνθρωπον και ειδα ότι ή 
μετάνοια του ήτο ειλικρινής και τήν άλλην ήμέραν πήγα νά τον κοι
νωνήσω. Εις τήν εϊσοδον ό φρουρός, πού ήτο δικύς μας, μού λέγει. 
πού πάς, πάτερ. Θά κοινωνήσω τον (τάδε), τοϋ λέγω. Πίσω, πάτερ. 
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μού λέγει, αυτός είναι ό μεγαλύτερος προδότης. Μετενύησε, τού 
λέγω, και έλα μαζί μου νά δής. Μέ ήκολούθησε και παρηκολούθησε 
την σκηνήν άπό μικράν άπόστασιν. 

Όταν έφευγα, μοϋ λέγει, πράγματι μετενόησε και καλά έκαμες. 
γιατί είδε πώς μόλις μέ άντίκρυσε.τά μάτια του έτρεχαν σάν βρύσες. 

21 Σεπτεμβρίου 1956, ώρα 9 π.μ. 

Σήμερα τον κάθε Άγγλο στήν Κύπρο τον κυνηγά τό φάσμα τής 
Ελευθερίας, και είναι τρελλός άπό τον φόβο του μέχρι σημείου, πού 
νά φοβάται και αυτούς τούς νεκρούς. 

Αυτό είδα σήμερα. Άπό τον ιερόν χώρον. πού έκειντο τά φέρε
τρα τών τριών μαρτύρων, ό Άγγλος φρουρός σημαδεύει μέ τό όπλο 
του εις κάθε άνοιγμα τής εισόδου, σάν νά επρόκειτο νά γίνη έφο
δος προς αυτά. 

Οί άνθρωποι, πού μέ ώδήγησαν στάς τρεις παρά είκοσι στο 
σπίτι μου. είχαν διαρκώς προτεταμένα τά περίστροφα, και όταν τό 
αύτοκίνητον σταμάτησε διά νά κατέβω, πετάχτηκαν έξω και έκοί-
ταζαν δεξιά και αριστερά κρατούντες προτεταμένα τά όπλα των 
ώς εις μάχην μέ άόρατον έχθρόν. 

Σ' αυτήν τήν θέση βρίσκονται σήμερα οί Άγγλοι στήν Κύπρο, 
έν αντιθέσει προς εκείνους πού κρεμούν, πού γεμάτοι πίστιν εις 
τον Θεύν, πρύθυμοι και μέ τελείαν αύταπάρνησιν διά τήν Έλευθε-
ρίαν προχωρούν προς τήν άγχόνην, άδοντες και ζητωκραυγάζοντες. 
ενώ οί γύρω των κρατούμενοι φωνάζουν μέ όλην τους τήν δύναμιν. 
θάρρος, παιδιά. 

Δέν βρίσκω καμμίαν, έστω και τήν έλαχίστην, διαφοράν τών 
σημερινών μαρτύρων τής Ελευθερίας άπό εκείνους τού Εικοσιένα 
και οποιασδήποτε άλλης εποχής. 

Γενναιότης ψυχής και μεγαλοψυχία αφάνταστος. Συγχω-
ρούμεν, λέγουν οί μάρτυρες, και τούς δημίους μας, άλλά και εκεί
νους πού κυβερνούν, διύτι πιθανόν έτσι νά είναι ή ιδέα τους. Εύχό-
μεθα όμως στον Κυπριακό Λαό νά συνέχιση τον αγώνα. 

Κοντά τους είσαι έτοιμος διά κάθε θυσίαν. Μέ συγχαίρουν, 
όταν μέ τά άλλα έμψυχωτικά μου τελευταία λόγια δηλώ ότι τούς 
ζηλεύω και είμαι έτοιμος νά αποθάνω μαζί των. Μέσα μου έμακά-
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ριζα εκείνους που έγέννησαν τέτοιους γενναίους μάρτυρες. 'Εσκε-
πτόμουν μέσα στο κελλί τής φυλακής στο διάστημα τής αγωνίας 
προ τοϋ άπαγχονισμοϋ τών κ' έλεγα: 

Πόσον κουτοί και ανόητοι είναι οί Άγγλοι! Αγωνίζονται νά μάς 
κλείσουν τά μάτια γιά νά μή βλέπωμε τό φώς τής Ελευθερίας. 

Είναι σχεδόν μεσάνυχτα και τό φεγγάρι μεσούρανα σκεπάζεται 
γιά λίγο άπό βιαστικά σύννεφα. Στέκω στήν πόρτα τοϋ κελλιού και 
παρακολουθώ το δράμα, τής αποψινής νύχτας. Διαρκώς θούρια και 
εμβατήρια ακούονται άπό τούς τρεις μάρτυρες. Ζητωκραυγαί ούρα-
νομήκεις άπό τούς παρακάτω φυλακισμένους άγωνιστάς. Συνθημα
τικά επαναλαμβάνουν κατά διαστήματα τών τριών μαρτύρων τά 
ονόματα, Μαυ-ρο-μμά-της, Κου-τσύ-φτας, Πα-να-γί-δης, Μα-κά-
ρι-ος, Δι-γε-νής, Ε-Ο-Κ-Α, σάν νά ευρίσκεσαι μέσα σέ έθνικήν μυ-
σταγωγίαν, πού δέν μπορεί καμμιά άλλη νά τήν ξεπεράση, και δμως 
ό Άγγλος φρουρός, πού βρίσκεται στήν στέγη τής αγχόνης, εϊρωνευ-
όμενος αηδέστατα και μέ παραφθοράν λέγει: Ζήτω ό Γρίβας. 

Μέ πιάνει άγανάκτησις, και είμαι ό μόνος πού ακούω τά λύγια 
του, και προς στιγμή μοϋ έρχονται στά χείλη τά λύγια τοϋ Όμηρι-
κού στίχου «έσσεται ήμαρ». Τά εθνικά τραγούδια διαδέχονται τά 
θρησκευτικά τροπάρια. 

Στις δώδεκα ή ώρα μεσάνυκτα ψάλλουν τό «Τή Ύπερμάχω» 
και έπειτα επικρατεί ησυχία, γιατϊ πρόκειται νά άλλάξη ή σκηνή 
διά τήν τελευταίαν φάσιν τού δράματος. 

Στήν μία παρά τέταρτον ακριβώς ακούω βιαστικά τά βήματα 
τών δημίων. Βιάζονται πολύ. Ακούω τον Παναγίδην νά φωνάζη 
μέ δλην του τήν δύναμιν: Ήρτασιμ' παιδιά, και αρχίζουν τον 
Έθνικόν "ΐμνον. 

Ό φρουρός μοϋ έκλεισε τήν πύρτα, άλλά ή σιγή τής νύχτας μέ 
βοηθή νά ακούω, και παρακολουθώ νοερά δλες τές κινήσεις στο 
μέρος τής άγχύνης. Γονατίζω, κάμνω τον σταυρό μου και παρα
καλώ τον Θεό νά ενίσχυση τούς μάρτυρας. 

Επαναλαμβάνεται ό Εθνικός "Υμνος σάν άπό πνιγμένες φω
νές, διότι μπαίνουν στο μέρος τής αγχόνης, ακούω μιά δυνατή φω
νή, γειά σας, παιδιά, ζήτω ή Ελευθερία, καΐ μετά δέν διακρίνω 
άλλο, γιατί θά τούς είχαν καλύψη τήν κεφαλή μέ τό μαύρο ρούχο 
γιά νά τούς βάλουν τό σχοινί τής αγχόνης στον λαιμό. 
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Σέ δυό-τρία λεπτά ένας κρότος δυνατός ακούεται στο πέσιμο 
τοϋ πατώματος τής αγχόνης και μέ τήν φαντασία μου βλέπω αιω
ρούμενα τά σώματα τών τριών μαρτύρων στήν άγχόνην. 

Ένα σφύριγμα αέρος ήκουσα σάν εκείνο πού βγαίνει άπό φου
σκωμένο άσκό. και όλα έτελείωσαν. Σηκώθηκα και περπατούσα 
μέσα στο κελλί, ήθελα νά βγώ έξω, γιατί σάν νά πνιγόμουνα, μά ό 
φρουρός άπ' έξω κρατούσε κλειστή τήν πόρτα, ενώ ό άλλος μέσα 
ήτο ξαπλωμένος και έκαμνε πώς διάβαζε, σάν νά μή πρόσεχε τήν 
ταραχή μου. 

Είμαι έτοιμος και περιμένω νά μέ καλέσουν, άφού στο μεταξύ 
μισάνοιξαν λίγο τήν πύρτα. 

Στήν μίαν και τέταρτον μέ ώδήγησαν κοντά στά τρία φέρετρα. 
Κρατώ αναμμένα τρία κεριά και αγωνίζομαι νά συγκεντρωθώ γιά 
νά διαβάσω τάς σχετικάς εύχάς υπέρ αναπαύσεως τών ψυχών τών 
τριών νέων εθνομαρτύρων. 

Ένα δροσερό αεράκι φυσάει στά φέρετρα τών μαρτύρων, παί
ζει μέ τό φώς τών κεριών και γιά μιά στιγμή θέλει νά μού τά σβήση 
και νά μείνω στήν μέση, μά τό φώς παίρνει πάλι δύναμη, σάν άπό 
τό φώς τής Ελευθερίας, πού ενώνεται μέ τές ψυχές τών μαρτύρων, 
πού ελεύθερες φτερουγίζουν άπάνωθέ μου, και μέ βοηθεΐ νά απο
τελειώσω και αυτό τό ϋστατό μου καθήκον προς τούς μάρτυρας. 

Ασπάζομαι τές γαλήνιες τώρα μορφές των. πού φωτίζονται άπό 
τό φώς τών τριών κεριών, πού σκύβοντας τά πλησιάζω στά πρόσω -
πά των. και στον λαιμό τους. πού φαίνεται καθαρά ή μαυράδα πού 
άφησε τό σχοινί τής αγχόνης, κρέμεται άπό ένας μικρός σταυρός. 

Αιωνία των ή μνήμη. 
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ΕΥΑΓΟΡΑΣ Μ. ΠΑΑΑΗΚΑΡΙΔΗΣ, 
έκ Τσάδας (Πάφου) 
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Ευαγόρας Παλληκαρίδης 
έκ Τσάδας Πάφου, 

Μαθητής Γυμνασίου Πάφου, 
έξετελέσθη 

ξημερώματα 14ης Μαρτ ίου 1957, ώρα 11.30μ.μ. 

Τό αποκορύφωμα τής Κυπριακής τραγωδίας ύπήρξεν ό άπαγ-
χονισμός τοϋ δεκαεννεατούς μαθητού Εύαγύρα Παλληκαρίδη άπό 
τον Χάρτιγκ, πού νόμισε πώς μέ αυτό θά έκαμπτε τήν αγωνιστικό
τητα τής Ε.Ο .Κ. Α., διότι κατά τό διάστημα τούτο πολλοί νεαροί 
κατετάγησαν εις αυτήν γεμάτοι θάρρος και αύτοθυσίαν. 

Παρ' δλας τάς παρακλήσεις τού πατέρα και τάς τόσας άλλας 
ενεργείας διά τήν σωτηρίαν τού αθώου αυτού παιδιού ό Χάρτιγκ επέ
σπευσε τήν έκτέλεσίν του, διότι έπίστευεν δτι θά κατέφερε καίριον 
πλήγμα κατά τού απελευθερωτικού αγώνος τού Κυπριακού Λαού. 

Ήτο τύση ή βία του, ώστε νά διάταξη τήν έκτέλεσίν του προ 
τού μεσονυκτίου, ένώ δλους τούς προηγουμένους τούς έξετέλεσαν 
κατά τάς πρώτας πρωϊνάς ώρας, διύτι ήθελε νά προλάβη μή τυχόν 
και ήρχετο χάρις άπό τήν Βασίλισσαν, διότι δλοι αυτό έπεριμένα-
μεν. Λέγεται δτι εδόθη ή χάρις, ήτο δμως άργά, αν πράγματι εδόθη. 

Τό απόγευμα τής 13ης Μαρτίου ό διοργανωτής τών εκτελέσεων 
κ. Λκκερ μέ ενημέρωσε περί τής εκτελέσεως τού Παλληκαρίδη και 
ότι έπρεπε ώς συνήθως νά παραμείνω στάς Φύλακας. 

Έζήτησα νά μείνω στο σπίτι μου και νά μεταφερθώ εις τάς 
Φύλακας ολίγον προ τής εκτελέσεως και έδέχθησαν μέ τήν ύπόσχε-
σιν δτι πράγματι θά εύρισκόμην στο σπίτι, γιατί όπως αντελήφθην 
ένόμιζαν πώς θά τούς γελούσα. 

Έκανονίσαμεν ή ώρα 10 μ.μ. νά ρθούν νά μέ πάρουν, δπως 
και έγινε. 

Μύλις έφθασα στάς Φύλακας, ώδηγήθην πλησίον τού Παλληκα
ρίδη διά νά τού μεταδώσω τήν Θείαν Κοινωνίαν. Τον βρήκα απολύ
τως ήρεμον χωρίς τήν παραμικράν έκδήλωσιν ταραχής ή λιποψυχίας. 

Τά λόγια του εις τήν συνομιλίαν μας ήσαν κοφτά και μετρημέ
να. Έκάθητο εις τό κρεββάτι του, πού έψαυε σχεδόν τό δάπεδον 
τοϋ κελλιού, και έγώ λίγον υψηλότερα σ' ένα σκαμνί. 
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Τον είχαν στο κελλί τοϋ Ανδρέα Δημητρίου, και στο άλλο τοϋ 
Καραολή είχαν τον Μάίμάρη, πού τον κατεδίκασαν γιά φόνο. Δύο 
είναι τά κελλιά τών μελλοθανάτων πλησίον τής άγχύνης, και γι ' 
αυτό τούς δύο πρώτους τούς είχαν σ' αυτά τά κελλιά. πού είναι 
πολύ πληκτικά, όπως και τώρα τούς δύο αυτούς, μέ τήν διαφοράν 
ότι τώρα μύνον ό ένας μέ ενδιέφερε εθνικά. 

Όταν συνελήφθη μέσα στο δάσος μέ ένα όπλο, πού δέν μπο
ρούσε νά χρησιμοποιηθή. ήτο νύχτα, και οί σύντροφοι του έτρεξαν 
και έφυγαν, και δέν συνελήφθησαν. Αυτός όμως δέν έτρεξε νά 
φύγη. και περίεργος γι' αυτό τοϋ υποβάλλω τήν έρώτησιν. 

- Γιατί δέν έτρεξες νά φύγης και σύ όπως έκαμαν οί άλλοι; 
Έσήκωσε τό πρόσωπον του και μέ είδε στά μάτια, γιατί ήτο 

σκυφτός, και μέ έλαφρόν μειδίαμα μού λέγει. 
-Τούς επήρα γιά δειλούς, όταν τους ειδα νά τρέχουν. 
Επικρατεί σιωπή. και πάλιν ερωτώ. 
-Έχεις τίποτε νά μού πής, παιδί μου ; 
- Μετανοιώνω γιά κείνο πού έκαμα και άν ζούσα δέν θά τό 

ξανάκαμνα. 
Δέν εννοούσε τό ότι έλαβε μέρος στον αγώνα άλλά άλλο 

πράγμα, τής ψυχής. 
Τοϋ υπέδειξα, άν ήθελε νά αφήσει τον σταυρόν του νά τον 

έχωμεν ώς ένθύμιον, άλλά μοϋ λέγει: Όχι. πάτερ, θέλω νά τον πά
ρω μαζί μου. 

Λυπήθηκα, πού δέν σκέφθηκα νά πάρω άλλον μαζί μου και νά 
τον κρατούσα ώς ιερόν κειμήλιον. όπως έκαμα στους τρεις προη
γουμένους. Μετά τήν εκτέλεση τον έφερε στο λαιμό του. 

Τού συνέστησα νά έχη θάρρος μέχρι τέλους και νά μήν άφήση 
τήν εντύπωση στους Άγγλους δημίους ότι έδειλίασε. 

- Έχω θάρρος, μού λέγει, και δέν θά δειλιάσω, εύχομαι δέ νά 
είμαι ό τελευταίος. Τά τελευταία του λόγια ήσαν: Τούς χαιρετισμούς 
μου εις όλους, και εύχομαι σύντομα τήν έλευθερίαν τής Κύπρου. 

Τού μετέδωσα τέλος τήν Θείαν Κοινωνίαν. και άφού τον έφίλη
σα τον άπεχαιρέτισα μέ τάς λέξεις, θάρρος, και νά μήν χάνης τάς 
ελπίδας σου. 
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Κάποια έλπίς διασώσεως του υπήρχε μέχρι τής τελευταίας 
στιγμής,ήτοι τής ενδέκατης και μισής, πού έξετελέσθη. 

Ό Μαϊμάρης δταν μέ ειδε νά φεύγω άπό τό διπλανό κελλί, 
έφώναζε και έκλαιε και έτάρασσε τήν γαλήνη και τήν σιγήν τής νύ
χτας γύρω άπό τήν άγχόνην. 

Αυτός κατεδικάσθη εις θάνατον διά φόνον. και έφαίνετο ολίγον 
ανισόρροπος, θά τον έκρέμαζαν δε τήν ϊδιαν ώραν μαζί μέ τον 
Παλληκαρίδη διά νά δείξουν δτι τούς θεωρούσαν και τούς δυο ώς 
κοινούς εγκληματίας. 

Ή ώρα δεκάμιση μέ πήραν σ' ένα δωμάτιο στήν είσοδο τής 
Φυλακής, και έκεϊ θά έπερίμενα διά τά περαιτέρω. 

Τό δωμάτιον έζεσταίνετο μέ σόμπαν πετρελαίου, και άνοιξα 
λίγο τό παράθυρο νά παίρνω λίγον αέρα και νά παρακολουθώ και 
τήν κίνηση, γιατί άρχισαν νά καταφθάνουν οί δεσμοφύλακες τής 
βάρδιας άπό τά μεσάνυχτα ώς τό πρωί. γιατί κάθε βάρδια έφύλα-
γεν έξι ώρες, τέσσερεις βάρδιες τό εικοσιτετράωρο, και είναι μαζί 
Έλληνες και Τούρκοι. 

Σ' αυτό τό διάστημα οί Τούρκοι δεσμοφύλακες είναι τριπλάσι
οι σχεδόν άπό τούς Έλληνες. 

Στεκόμουνα προσηλωμένος κοντά στο παράθυρο και παρακο
λουθούσα κάθε κίνηση και θύρυβο πού έγίνετο στο συνεχές άνοι-
γοκλείσιμο τής ε'ισύδου και κατύπιν τών σιδερένιων εισόδων εις τά 
διάφορα διαμερίσματα τής Φυλακής. Ή ώρα περνούσε χωρίς νά 
μού κάμνη εντύπωση. 

Ένα κτύπημα δυνατό ακούστηκε άπό μακριά, πού μέ τάραξε. 
Κάποιος δικός μας έστέκετο απέναντι μου άπ' έξω τού παραθύρου 
και τον ερώτησα, τί συμβαίνει, και μέ ετοιμότητα μού λέγει, θά 
'ναι φυλακισμένοι και κτυπούν τές πύρτες. 

Εκείνος έγνώριζε άπό πού προήλθεν ό θόρυβος και ήθελε νά 
μέ παραπλάνηση προς στιγμήν. Δέν γελάστηκα όμως. γιατί τον ϊδιο 
κρότο ήκουσα και προηγουμένως τήν ώρα τών εκτελέσεων, άλλά 
ειχα άμφιβολίαν γιά τήν ώρα. Κοίταξα τό ρολόι μου. ήταν ένδεκα-
μιση ακριβώς. Μισή ώρα πριν άπό τά μεσάνυχτα κρέμασαν τον 
Παλληκαρίδη, διότι ακριβώς ή ώρα μία μετά τά μεσάνυχτα μέ 
επήραν διά νά κάμω τήν κηδείαν. 
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Επειδή ειπα δτι, όταν φίλησα τον Δημητρίου και τον Καραολή 
ένοιωσα δτι ήσαν ζεστοί, γιατί φαίνεται δτι, μόλις τούς κρέμμασαν, 
τούς κατέβασαν αμέσως άπό τήν άγχόνην και μέ φώναξαν, παρε-
τήρησα δτι κατόπιν άφιναν νά περάση καμμιά ώρα κ' ύστερα νά μέ 
πάρουν κοντά τους. 

Όπως και τές προηγούμενες φορές, έτσι και τώρα διάβασα 
στον νεκρόν τήν νεκρώσιμον άκολουθίαν ή ώρα μιά και μισή 
ακριβώς μετά τά μεσάνυχτα, και εις τό ϊδιον ακριβώς μέρος έξω 
άπό τήν κλειστή είσοδο τού κοιμητηρίου. Επειδή ήτο μελαγχροι-
νός, μοϋ έφαίνετο μέ τό λίγο φώς τοϋ κεριού, πού έφώτιζε τό πρό
σωπο του, πώς δέν άλλαξε, ή θωριά του, και νόμιζες πώς κοιμάται. 

"Εδωσα εις αυτόν τον τελευταΐον άσπασμόν και μέ βήμα άργόν 
και άφατον θλϊψιν έφυγα, διά νά αποτελειώσουν οι δήμιοι εν κρύ
πτω τά τής ταφής. 

Δέν ήθελαν νά γνωρίζωμεν πώς τούς έθαπταν, καθ' δτι έβαζαν 
δύο-δύο στον τάφο γιά νά έξοικονομηθή χώρος στο μικρόν κοιμη-
τήριον. Επικρατούσε και μιά σκέψις δτι έχυναν μέσα στον τάφον 
άσβεστη γιά νά καή και διαλυθή ό νεκρός. Αυτό ϊσως νά φανή δταν 
θά γίνη ή μεταφορά τών λειψάνων έκ τών Φυλακών. 

Μέ τήν εκτέλεση τού Παλληκαρίδη έκλεισε τό κεφάλαιον τών 
άπαγχονισθέντων. 

• 
Μετεφέρθησαν και έτάφησαν εις τό κοιμητήριον τών Φυλακών: 

ό ΔΡΑΚΟΣ τήν 19ην Ιανουαρίου 1957, 
ό ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ τήν 4ην Μαρτίου 1957, 
ό ΛΕΝΑΣ τήν 29ην Μαρτίου 1957, 

και ό ΜΑΤΣΗΣ την 20ήν Νοεμβρίου 1957. 
Εις τον ϊδιον τάφον ευρίσκονται: 

ό Αυξεντίου και ό Παλληκαρίδης, 
ό Δημητρίου και ό Λένας, 
ό Παναγίδης και ό Κουτσόφτας, 
ό Ζάκος και ό Μάτσης. 

όπως δεικνύει τό σχεδιάγραμμα, πού μού έδωσεν ό 'Άκκερ, δταν πα
ρέδωσε τήν διεύθυνσιν τών Φυλακών εις τον Έλληνα Διευθυντή. μαζί 
μέ τρεις φωτογραφίας τού Ζάκου.τού Μιχαήλ και τοϋ Πατάτσου. 
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Οί νεκροί τοϋ Λένα, τού Δράκου και τοϋ Μάτση μετεφέρθησαν 
εις τάς Φύλακας μέσα εις φέρετρα περιποιημένοι άπό πρύσωπα, 
πού έδειξαν ενδιαφέρον και στοργήν προς τούς ηρωικούς νεκρούς, 
μέ πρόσωπα ολοκάθαρα. 

Τοϋ Δράκου ή κεφαλή ήτο περιτυλιγμένη μέ επιδέσμους πλήν 
τού προσώπου και έφαίνετο σάν φουσκωμένη. 

Ό Λένας έφαίνετο σκελετωμένος, διεκρίνετο εις τον λαιμόν του 
σημάδι σταυροειδούς τομής, και τά μάτια του ήσαν ανοιχτά, γιατί 
δέν τού τά έκλεισαν μόλις απέθανε. Έδοκίμασα νά τά κλείσω άλλά 
δέν μπόρεσα. 

Εντύπωση μού έκαμεν ό νεκρός τού Αυξεντίου. Ό άνθρωπος, 
πού μέ συνώδευε άπό τήν Έκκλησίαν προς τό κοιμητήριον, μού 
ειπεν Αγγλικά, νύου φέϊζ, δέν έχει πρύσωπο. Αμέσως εννόησα τί 
ήθελε νά πή. Επειδή έγνώριζεν ότι φιλούσα τούς νεκρούς ήρωας. 
ήθελε νά μέ προλάβη και νά μοϋ πή ότι δέν είχε πρόσωπον ό Αυξε
ντίου γιά νά τον φιλήσω. 

Όταν τελείωσα τήν άκολουθίαν, τοϋ είπα νά άνοιξη τό φέρετρον 
και τό άνοιξε. Μετά δυσκολίας ξεσκέπασε μέρος τού άνω μέρους 
τοϋ νεκρού, γιατί τό σκληρόν άσπρο πανί, πού τού έβαλαν γιά σά
βανο, έκύλλησε στο πολτοποιημένο σώμα. Δέν ξεχώριζε ούτε πρό
σωπον ούτε λαιμός, έφαίνετο σάν μία μάζα άπό κρέας μέ πηχτό 
αίμα μαυρισμένο. Ό γέρων Αυξεντίου μοϋ είπε ότι διεπίστωσε τήν 
ταυτότητα τού υιού του άπό τήν μεγάλη κάμψη πού είχε τό πέλμα 
τοϋ ποδιού του. Τό ένα τοϋ έδειξαν,γιατί τό άλλο ήταν κομμένο. 

Τήν κηδείαν έτέλεσα τήν 4ην Μαρτίου 1957, Δευτέραν και 
ώραν 6.30 μ.μ. 

Τοϋ Μάρκου Δράκου, Σάββατον και ώραν 8 μ.μ. 
Τού Μάτση, Πέμπτην και ώραν 2.30 μ.μ. 
Περί τά δέκα άκύμη πρύσωπα κατεδικάσθησαν εις θάνατον, 

ανεστάλη όμως ή έκτέλεσίς των ύπό τού νέου Κυβερνήτου Φούτ. 
Τρεις έξ αυτών τούς ώδήγησαν εις τήν άγχύνην περί τό μεσονύ-

κτιον, και ένώ ήσαν έτοιμοι νά τούς βάλουν τό σχοινί στον λαιμόν, 
κατέφθασεν μέ βίαν ό Φούτ και μέ έκάλεσε νά τον ακολουθήσω εις 
τό μέρος τής άγχύνης και όταν φθάσαμεν, οί τρεις νέοι έστέκοντο 
σάν απολιθωμένοι, εις τον διάδρομον πλησίον τής αγχόνης, και όταν 
τούς είπα ότι τούς έχαρίζετο ή ζωή, ούτε έκινήθησαν, ούτε έμίλησαν. 
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Τότε τους προέτρεψα νά πάρουν τό χέρι τοϋ Κυβερνήτου και 
νά τον ευχαριστήσουν και τό έκαμαν άσυναισθήτως. Όπως αντε
λήφθην αυτή ήτο σκηνοθεσία γιά νά φανή ότι ό νέος Κυβερνήτης 
ήτο «σπλαγχνικός» και επεδίωκε τον συμβιβασμόν. 

Ότι δέν έπέτυχεν ό Χάρτιγκ μέ τήν άπανθρωπίαν, ήλπιζε νά τό 
έπιτύχη ό Φούτ μέ τήν πολιτικήν, και τό επέτυχε μέ τό νά κλείση ό 
αγώνας μέ τάς συμφωνίας τής Ζυρίχης. Μετά τήν άναγγελίαν τών 
Συμφωνιών, όταν πήγα στο διαμέρισμα τών γυναικών, μιά κοπέλ-
λα, πού κατεδικάσθη εις επταετή φυλάκισιν, μού λέγει, όταν έγώ 
είπα, έσώθημεν επί τέλους, όχι, πάτερ, μάς έπούλησαν εις τούς 
Τούρκους. Κάμνω άλλα εφτά χρόνια φυλακή άλλά δέν δέχομαι 
αυτές τές συμφωνίες. 

Έζήτησα αμέσως άπό τον 'Άκκερ,τόν τελευταίον 'Άγγλον διευ-
θυντήν τών Φυλακών και τον διοργανωτήν όλων τών εκτελέσεων, 
νά κάμω τρισάγιον εις τούς τάφους τών ηρώων. Πρύθυμος μέ πήρε 
και ενώ ξεκλείδωνε τήν θύραν τοϋ κοιμητηρίου, εστράφη και μοϋ 
λέγει: Είσαι ό πρώτος πού μπαίνεις μέσα. Έκαμα τον σταυρόν 
μου και μπήκα μέ τόσην συγκίνησιν. πού τά γόνατα μου λύγισαν. 
και γονατιστός ανάμεσα στους τάφους τών μαρτύρων τής Κυ
πριακής Ελευθερίας έτέλεσα τό πρώτον τρισάγιον. και τά δάκρυα 
μου ήσαν τά μύρα τής ψυχής μου, πού κατέθετα ευλαβικά στους 
φυλακισμένους νεκρούς ήρωες και μάρτυρες, πού θυσιάσθησαν μό
νον γιά τήν Ένωση τής Κύπρου μέ τήν Μητέρα Ελλάδα. 
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Τ Ρ Ι Σ Α Γ Ι Ο Ν Ε Π Ι ΤΩΝ ΤΑΦΩΝ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ 



ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΤΑΦΩΝ. 

Σ Χ Ε Δ Ι Α Γ Ρ Α Μ Μ Α ΤΩΝ ΤΑΦΩΝ 





0 1 Η Ρ Ω Ε Σ Τ Η Σ Α Γ Χ Ο Ν Η Σ 

Άπό τήν έκδοση (1996) τοϋ Συμβουλίου Ιστορικής Μνήμης 
Αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959 «01 ΗΡΩΟΜΑΡΤΤΡΕΣ ΤΗΣ ΕΟΚΑ» 

τής Παναγιώτας Ψιλλίτα-Ιωάννου 
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Απαγχονισθέντες 
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Των αθανάτων το κρασί 
το' βρετε σεις και πίνετε. 
Ζωή σε σας ο θάνατος 
κι' αθάνατοι θα μείνετε. 

Ευαγόρας Παλληκαρίδης 



Μιχαλάκης Καραολής 
Γεννήθηκε στο Παλαιχώρι, της επαρχίας Λευ

κωσίας, στις 13 Φεβρουαρίου 1933. 
Απαγχονίστηκε στις 10 Μαίου 1956 στις Κε

ντρικές Φυλακές Λευκωσίας. 
Γονείς : Σάββας και Παναγιώτα Καραολή 
Αδέλφια : Ανδρέας. Ελένη, Μαρούλα, Νίκη 
Ο Μιχαλάκης Καραολής τελείωσε το δημοτικό 

σχολείο Παλαιχωρίου και αποφοίτησε από την Αγγλική Σχολή Λευ
κωσίας. Ήταν κυβερνητικός υπάλληλος και εργαζόταν στο Τμήμα 
του Φόρου Εισοδήματος. Εντάχθηκε στις τάξεις της ΕΟΚΑ πριν από 
την 1η Απριλίου 1955, στην ομάδα του Πολύκαρπου Γιωρκάτζη και 
πρόσφερε ποικίλες υπηρεσίες στον αγώνα. Έλαβε μέρος στη διανομή 
της πρώτης προκήρυξης του Διγενή. Δούλεψε στο τμήμα πληροφο
ριών της Οργάνωσης, στη μεταφορά και απόκρυψη οπλισμού και α
νέλαβε βομβιστικές επιθέσεις εναντίον του εχθρού σε καίρια σημεία 
της Λευκωσίας. Στη συνέχεια κατατάγηκε στην πρώτη ομάδα εκτε
λεστικού Λευκωσίας. Ως απύφοιτος της Αγγλικής Σχολής έκανε πα
ρέα με αγγλόπαιδες. έπαιζε μαζί τους και δεν κινούσε σε κανένα την 
υποψία ύτι ήταν μέλος της ΕΟΚΑ. 

Στις 28 Αυγούστου 1955 ανέλαβε με τον συναγωνιστή του 
Ανδρέα Παναγιώτου την εκτέλεση του αστυνομικού Ηρόδοτου 
Πουλλή. στενού συνεργάτη των Άγγλων. 0 Παναγιώτου διέφυγε, 
ενώ ο Καραολής καταζητήθηκε και συνελήφθη, καθώς μεταφερύταν 
στην περιοχή Κερύνειας, για να ενωθεί με την ομάδα του Γρηγδρη 
Αυξεντίου. Προσήχθη στο δικαστήριο και καταδικάστηκε σε θάνα
το στις 28 Οκτωβρίου 1955. παρύλο που η σφαίρα που σκύτωσε 
τον Πουλλή προερχύταν από το όπλο του Παναγιώτου. Και αυτό 
το γνώριζαν οι Άγγλοι. Προσπάθειες για οργάνωση δραπέτευσης 
του, πριν την εκτέλεση του, δεν τελεσφόρησαν και ο Μιχαλάκης 
Καραολής οδηγήθηκε στην αγχόνη μαζί με τον Ανδρέα Δημητρίου 
στις 10 Μαίου 1956. Με τις εκτελέσεις αυτές ο νέος Άγγλος κυβερ
νήτης της Κύπρου Χάρτινγκ ήθελε να δείξει ύτι η Βρετανία ήταν α
ποφασισμένη να διατηρήσει την κυριαρχία της στην Κύπρο, πα
τάσσοντας κάθε αντίσταση του Κυπριακού λαού. 

Το ψυχικό σθένος και η ελληνική παλληκαριά που επέδειξαν οι 
Μιχαλάκης Καραολής και Ανδρέας Δημητρίου, ανεβαίνοντας α
πτόητοι στο ικρίωμα της αγχόνης, ανύψωσε το γόητρο της ΕΟΚΑ 
και δημιούργησε ηρωικύ προηγούμενο για τους αγωνιστές. 
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Ανδρέας Δημητρίου 
Γεννήθηκε στο χωριό Άγιος Μάμας, της ε

παρχίας Λεμεσού, στις 18 Σεπτεμβρίου 1934. 
Απαγχονίστηκε στις 10 Μαίου 1956 στις Κε

ντρικές Φυλακές Λευκωσίας. 
Γονείς : Δημήτρης και Ευδοκία Βασιλείου 
Αδέλφια : Σάββας και Ελένη 

Ετεροθαλή αδέλφια : Αγγέλα και Σούλα 
Ο Ανδρέας Δημητρίου αποφοίτησε απύ το δημοτικύ σχολείο 

Αγίου Μάμαντος και φοίτησε για τρία χρόνια στο Νυκτερινό Γυ
μνάσιο Αμμοχώστου. Εργάστηκε αρχικά σε κατάστημα εκρηκτι
κών υλών και κυνηγετικών ειδών και αργότερα στον αγγλικό 
στρατύ. Υπήρξε Γραμματέας της Συντεχνίας των Αχθοφόρων της 
ΣΕΚ στην Αμμόχωστο. Διακρινύταν για την εργατικύτητα, την 
πρωτοβουλία και την ευσυνειδησία του. Εντάχθηκε από τους πρώ
τους στη δύναμη της ΕΟΚΑ και έδρασε με τις ομάδες Αμμοχώ
στου, επεκτείνοντας τη συμμετοχή του και στο εκτελεστικό. 

Το μυαλό του συνεχώς μηχανευόταν τρόπους να αναπτύξει 
δραστηριότητα. Επιστέγασμα της δράσης του ήταν η αρπαγή των 
ύπλων μέσα από τις στρατιωτικές αποθήκες του λιμανιού της 
Αμμοχώστου, στις αρχές Δεκεμβρίου 1955, αμέσως μετά την εκ-
φύρτωσή τους και προτού μεταφερθούν και τακτοποιηθούν. Τα ό
πλα προωθήθηκαν σε διάφορες ανταρτικές ομάδες, οι οποίες μέχρι 
τότε ήταν εφοδιασμένες σχεδόν μόνο με κυνηγετικά. Ο Διγενής ε
ξέφρασε την πλήρη ικανοποίηση του για τη δράση του αυτή. 

Μετά από απόπειρα του να εκτελέσει τον Άγγλο πράκτορα 
Τέυλορ, τον οποίο και τραυμάτισε, ο Ανδρέας βρέθηκε αντιμέτω
πος με ένοπλους στρατιώτες που φρουρούσαν τον Τέυλορ. Πρότα
ξε εναντίον τους το όπλο του,το οποίο όμως έπαθε εμπλοκή και οι 
στρατιώτες τον συνέλαβαν, αφού τον πλήγωσαν. Καταδικάστηκε 
σε θάνατο και μαζί με το Μιχαλάκη Καραολή ήταν οι πρώτοι που 
απαγχονίστηκαν. 

"Το μόνο που λυπούμαι είναι που δεν θα προλάβω να δω την 
Κύπρο μας ελεύθερη", ήταν τα τελευταία του λόγια προς τη μάνα 
του, λίγες ώρες πριν από τον άπαγχονισμό του. "Στο καλό, γιε 
μου, και να έχεις θάρρος ως το τέλος",ήταν η απάντηση της. 
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Ιάκωβος Πατάτσος 
Γεννήθηκε στη Λευκωσία την 1η Ιουλίου 1934. 
Απαγχονίστηκε από τους Άγγλους στις Κεντρικές 

Φυλακές Λευκωσίας στις 9 Αυγούστου 1956. 
Γονείς : Ανδρέας και Ροδού Πατάτσου 
Αδελφή: Χλόη 
Ο Ιάκωβος Πατάτσος τελείωσε το δημοτικό 

σχολείο "Ελένειο" στη Λευκωσία και ήταν από
φοιτος της Σχολής Σαμουήλ. Εργαζόταν ως γραφέας στον Οίκο 
Παρασκευάί'δη. Ήταν μέλος της Ο.Χ.Ε.Ν. και εντάχθηκε στον 
Αγώνα πριν από το 1955. Με την έναρξη του αγώνα κατατάχθηκε 
σε ομάδες ρίψης βομβών και αργότερα στο εκτελεστικό Λευκω
σίας. Λόγω όμως των θρησκευτικών του πεποιθήσεων προβληματι
ζόταν να λάβει μέρος σε εκτελέσεις. Η δράση του στον αγώνα συ
νταυτιζόταν με τη θρησκεία και ότ ι έκαμνε το έκαμνε, επειδή πί
στευε ότι και η ελευθερία είναι δώρο του Θεού. 

Τον Ιανουάριο του 1956 συνεργάστηκε με το Σταύρο Στυλιανί-
δη και άλλα στελέχη της ΕΟΚΑ στην κατασκευή και τοποθέτηση 
βόμβας στις 20 Μαρτίου 1956 στο κρεβάτι του Κυβερνήτη Χάρτιν-
γκ. Στις 23 Απριλίου 1956 ανέλαβε με το συναγωνιστή του Γεώρ
γιο Παλαιολόγο την εκτέλεση ενός προδότη αστυνομικού, εναντίον 
του οποίου έγινε και προηγουμένως ανεπιτυχής απόπειρα. Η επί
θεση έγινε έξω από τον κεντρικό αστυνομικό σταθμό Σεραγίου 
Λευκωσίας. Η προσπάθεια απέτυχε και ο Ιάκωβος, που έπεσε από 
το ποδήλατο του, βρέθηκε στο στόχαστρο Τούρκου ειδικού χωρο
φύλακα. Δεύτερος Τούρκος αστυνομικός, ο Νιχάτ Βασίφ, άρπαξε 
τον Ιάκωβο, οπότε ο Παλαιολόγος πυροβόλησε θανάσιμα τον Νι
χάτ και τον ελευθέρωσε. Στη συνέχεια όμως το πλήθος των Τουρ
κοκυπρίων που προσέτρεξε τον ακινητοποίησε και συνελήφθη. Ο 
Παλαιολόγος κατέφυγε στο αντάρτικο και ο Πατάτσος κατηγορή
θηκε για την εκτέλεση του Νιχάτ και οδηγήθηκε στην αγχόνη. 

Κατά τη διάρκεια της ολιγόμηνης κράτησης του στα κελιά των 
μελλοθανάτων τόνωνε με τη θρησκευτική του πίστη τους άλλους 
κατάδικους, δημιουργώντας ατμόσφαιρα κατάνυξης και πνευματι
κής ανάτασης. Η βαθιά του θρησκευτικότητα αντανακλάται και 
στην τελευταία του επιστολή προς τη μητέρα του, στην οποία έ
γραφε: "Αγαπημένη μου μητέρα, Χαίρε. Ευρίσκομαι μεταξύ αγγέ
λων. Το πνεύμα μου φτερουγίζει γύρω από το θρόνο του Κυρίου. 
Θέλω να χαίρεις όπως κι εγώ..." 
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Ανδρέας Ζάκος 
Γεννήθηκε στο χωριό Λινού, της επαρχίας 

Λευκωσίας, στις 12 Νοεμβρίου 1931. 
Σε νεαρή ηλικία μετοίκησε με την οικογένεια 

του στη Λεύκα. 
Απαγχονίστηκε στις 9 Αυγούστου 1956 στις 

Κεντρικές Φυλακές Λευκωσίας. 
Γονείς : Χαρίλαος και Αφροδίτη Ζάκου 
Αδέλφια : Γεώργιος, Αδύλφος, Αστέρω,Ευρούλα 
0 Ανδρέας Ζάκος φοίτησε στο δημοτικύ σχολείο Λεύκας και στο 

Παγκύπριο Γυμνάσιο Λευκωσίας και αποφοίτησε από την Ελληνική 
Σχολή Σολέας. Από παιδί του άρεσε να μελοποιεί στίχους, εκφράζο
ντας έτσι το πηγαίο μουσικό αίσθημα που τον διέκρινε. 

Ήταν αγνός και ενθουσιώδης ιδεολόγος. Φιλοσοφούσε τη ζωή, 
λέγοντας ύτι, αν είναι να προσφέρει ο άνθρωπος τη ζωή του για τα 
πιστεύω του, αξίζει να το κάνει ενύσω είναι νέος. 

Εργαζόταν ως σχεδιαστής στην Κυπριακή Μεταλλευτική Εται
ρεία. Αγωνίστηκε σκληρά για τα δίκαια των εργαζομένων και πέτυ
χε, με τις προσπάθειες του, να συντονίσει τις δραστηριότητες των ε
θνικοφρόνων σωματείων των γύρω χωριών για εθνική δράση. Η εθνι
κή του προσφορά ξεκίνησε αμέσως μετά το 1950 με ενέργειες που 
αποσκοπούσαν στην τύνωση του εθνικού φρονήματος του λαού. 

Ο μεγαλύτερος του αδελφδς Γεώργιος υπήρξε ένας απύ τους 
πυρήνες της ΠΕΟΝ, μια από τις προεπαναστατικές ενέργειες της 
οποίας ήταν και η δολιοφθορά στα ηλεκτροφόρα καλώδια της 
Αρχής Ηλεκτρισμού, με αποτέλεσμα τη συσκότιση της Λευκωσίας 
και τη διάλυση των εορταστικών εκδηλώσεων για τη στέψη της βα
σίλισσας Ελισάβετ στο Κυβερνείο το Μάιο του 1953. Ο Γιώργος 
προσπαθούσε να κρατήσει μακριά από τα μυστικά της Οργάνωσης 
τον φλογερό αδελφό του Ανδρέα, ο οποίος όμως εντάχθηκε στην 
ΕΟΚΑ με το ξεκίνημα του αγώνα και όργωσε την περιοχή Λεύκας -
Πύργου. ετοίμασε κρησφύγετα και στρατολόγησε άνδρες ως μέλη 
της ΕΟΚΑ. Για να μπορεί απερίσπαστα να προσφέρει τις υπηρε
σίες του στον αγώνα, ο Ανδρέας κατέφυγε σε ανταρτική ομάδα 
στην περιοχή της Γαληνής, όπου επιδόθηκε σε αναγνωρίσεις στό
χων για μελλοντικές επιθέσεις και δολιοφθορές, σύμφωνα με οδη-
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γίες του Αρχηγού Διγενή. Στην επίθεση της 15ης Δεκεμβρίου 1955 
στην τοποθεσία Μερσινάκι, κατά την οποία έπεσε ο Χαράλαμπος 
Μούσκος, ο Ανδρέας Ζάχος συνελήφθη πληγωμένος μαζί με το Χα
ρίλαο Μιχαήλ, καταδικάστηκαν σε θάνατο και απαγχονίστηκαν 
στις Κεντρικές Φυλακές Λευκωσίας μαζί με τον Ιάκωβο Πατάτσο. 

Ως τελευταία χάρη. πριν απύ τον απαγχονισμό του. ζήτησε και 
άκουσε μουσική Μπαχ και Μπετύβεν. Γράφει σχετικά στον αδελφό 
του Γιώργο: 

"Η ώρα του θανάτου πλησιάζει, μα στην ψυχή μας φωλιάζει η
ρεμία. Τη στιγμή αυτή ακούμε την Ηρωική Συμφωνία του Μπετύ
βεν. Στη θέση που βρισκόμαστε τώρα ούτε με το μικροσκόπιο δεν 
μπορούμε να ανακαλύψουμε πού υπάρχει τραγωδία στο θάνατο..." 
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Χαρίλαος Μιχαήλ 
Γεννήθηκε στο χωριό Γαληνή, της επαρχίας 

Λευκωσίας, στις 9 Φεβρουαρίου 1935. 
Απαγχονίστηκε στις Κεντρικές Φυλακές 

Λευκωσίας, στις 9 Αυγούστου 1956. 
Γονείς: Μιχαήλ Θεοχάρους και Αφροδίτη Μιχαήλ 
Αδέλφια: Γιάγκος, Χατζηχαμπής, Ηλίας, 

Ανδρέας, Μαρία 
0 Χαρίλαος Μιχαήλ τελείωσε το δημοτικό σχολείο Γαληνής και ερ

γαζόταν στην Κυπριακή Μεταλλευτική Εταιρεία. Εντάχθηκε στον αγώνα 
της ΕΟΚΑ και υπηρέτησε μαζί με τα αδέλφια του και τον πατέρα του. 
Είχαν διασυνδέσεις με την ανταρτική ομάδα του Μάρκου Δράκου. 

Ήταν αχώριστος φίλος και στενός συνεργάτης του Ανδρέα Ζά
χου με τον οποίο κατέφυγε στο αντάρτικο στις 17 Νοεμβρίου 1955, 
επανδρώνοντας ανταρτική ομάδα στην περιοχή Γαληνής, αφού είχαν 
στο μεταξύ κατασκευάσει κρησφύγετα και λημέρια στην ορεινή αυτή 
περιοχή. Σε ένα μήνα, στις 15 Δεκεμβρίου 1955, η ομάδα τους συνε
νώθηκε με την ομάδα του Μάρκου Δράκου για την ενέδρα στο Μερ-
σινάκι, στο 38ο μίλι του δρύμου Λευκωσίας - Κάτω Πύργου, κοντά 
στους αρχαίους Σόλους. Στην επίθεση οι ήρωες της ΕΟΚΑ Χαρίλαος 
Μιχαήλ, Ανδρέας Ζάκος, Χαράλαμπος Μούσκος και Μάρκος Δράκος, 
μαζί με τέσσερις άλλους συναγωνιστές τους, βρέθηκαν αντιμέτωποι 
με τον εμπειροπύλεμο ταγματάρχη Κουμπ του αγγλικού στρατού 
και το δεκανέα Μύρουμ, ο οποίος σκοτώθηκε. Σκοτώθηκε επίσης και 
ο Χαράλαμπος Μούσκος. Ο Ανδρέας Ζάκος συνελήφθη βαριά τραυ
ματισμένος. Μαζί του συνελήφθη και ο Χαρίλαος Μιχαήλ, ο οποίος 
δεν θέλησε να εγκαταλείψει τραυματισμένο το φίλο του. Και οι δυο 
τους καταδικάστηκαν σε θάνατο και εκτελέστηκαν μαζί με τον Ιάκω
βο Πατάτσο την Πέμπτη,9 Αυγούστου 1956. 

Το βράδυ της Τετάρτης, 8 Αυγούστου, λίγες μόνο ώρες πριν 
από την εκτέλεση του, καλοδέχτηκε τη μάνα και τον πατέρα του 
στις Κεντρικές Φυλακές Λευκωσίας με το τραγούδι "Ξύπνα καημέ
νε μου Ραγιά" και τους αποχαιρέτησε με αυτά τα λύγια: 

"Έχω το θάρρος να πατήσω την αγχύνη, πατέρα. Εσύ, μάνα, 
να το έχεις ευχαρίστηση και να το κρατείς καύχημα που πεθαίνω 
για την πατρίδα." 

Το ψυχικό σθένος με το οποίο αντιμετώπισε το θάνατο φαίνε
ται και στις δυο του επιστολές που έγραψε λίγο πριν από την ε
κτέλεση του στις 7 και 8 Αυγούστου 1956. 
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Στέλιος Μαυρομμάτης 
Γεννήθηκε στο χωριό Λάρνακας της Λαπήθου, 

της επαρχίας Κερύνειας,στις 15 Νοεμβρίου 1932. 
Απαγχονίστηκε στις Κεντρικές Φυλακές 

Λευκωσίας, στις 21 Σεπτεμβρίου 1956. 
Γονείς: Χριστόφορος και Ελένη Μαυρομμάτη 
Αδέλφια: Μαρία. Ειρήνη, Κώστας 
0 Στέλιος Μαυρομμάτης τελείωσε το δημοτι

κό σχολείο στο χωριό του και την Εμπορική Σχολή Σαμουήλ στη 
Λευκωσία. Εργάστηκε για δυο χρόνια στον αγγλικό στρατό στο 
Σουέζ και στη συνέχεια εργαζόταν στο αγγλικό αεροδρόμιο Λευ
κωσίας ως γραφέας μέχρι τη σύλληψη του. Ήταν μέλος της επιτρο
πής των σωματείων ΣΕΚ και ΘΟΙ στο χωριό του, στην ίδρυση των 
οποίων πρωτοστάτησε ο πατέρας του. 

Με την έναρξη του αγώνα εντάχθηκε στην ΕΟΚΑ και πήρε μέ
ρος σε επιχείρηση δολιοφθοράς εναντίον αεροπλάνων των Άγγλων. 
Συνέβαλε επίσης ουσιαστικά στη συλλογή των κυνηγετικών όπλων 
από ιδιώτες στην περιοχή Άευκωσίας. Έδρασε ιδιαίτερα στην πε
ριοχή των οδών Αήδρας και Ονασαγόρου. την οποία οι Άγγλοι εί
χαν ονομάσει "μίλι του θανάτου". Μεταξύ των συνεργατών του ή
ταν και ο ξάδελφύς του Ευαγύρας Παλληκαρίδης. Στενοί συνεργά
τες του στη μεταφορά και απύκρυψη οπλισμού, καθώς και στη φι
λοξενία και φυγάδευση καταζητούμενων προσώπων ήταν και οι 
γονείς και τα αδέλφια του. 

Σε μια ανεπιτυχή επίθεση του ιδίου και των δυο συναγωνιστών 
του εναντίον του Άγγλου σμηνία Νύρμαλ Άλφρεντ και του αεροπύ-
ρου Αώρενς Αηθ της βρετανικής βασιλικής αεροπορίας στην οδό 
Αγίου Παύλου στον Άγιο Δομέτιο Άευκωσίας, ο Στέλιος Μαυρομ
μάτης ανακύπηκε κατά την αποχώρηση από Άγγλο κάτοικο της 
περιοχής και συνελήφθη από τους δυο Άγγλους αεροπόρους. Κα
ταδικάστηκε σε θάνατο και απαγχονίστηκε μαζί με τους Ανδρέα 
Παναγίδη και Μιχαήλ Κουτσόφτα. Αξιοζήλευτο είναι το θάρρος με 
το οποίο αντιμετώπισε την εκτέλεση του και το οποίο ο ίδιος περι
γράφει στις δυο τελευταίες του επιστολές. 

Σε έρευνες που έκαμαν Άγγλοι στρατιώτες στο πατρικό του 
σπίτι, μετά την εκτέλεση του, εκπυρσοκρότησε το όπλο ενός στρα
τιώτη πληγώνοντας την αδελφή του Μαρία στη σπονδυλική στήλη 
και καθηλώνοντας την από τα 27 της χρόνια σε αναπηρική καρέκλα. 
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Μιχαήλ Κουτσόφτας 
Γεννήθηκε στο Παλαιομέτοχο, της επαρχίας 

Λευκωσίας, στις 12 Νοεμβρίου 1934. 
Απαγχονίστηκε από τους Άγγλους στις Κεντρι

κές Φυλακές Λευκωσίας στις 21 Σεπτεμβρίου 1956. 
Σύζυγος: Ευγενία Κουτσόφτα 
Γονείς: Κυριάκος και Ελένη Κουτσόφτα 
Αδέλφια: Κώστας. Ολυμπιάδα. Πέτρος, 

Άννα, Παρασκευή 
0 Μιχαήλ Κουτσόφτας αποφοίτησε απύ το δημοτικό σχολείο 

Παλαιομετόχου και εργαζόταν σε νηματουργείο ως βαφέας. Με την 
έναρξη του αγώνα προσφέρθηκε να υπηρετήσει στις τάξεις της 
ΕΟΚΑ. Λόγω όμως της αριστερής ιδεολογίας του, αλλά και του ότι 
ήταν ορφανός απύ πατέρα και είχε τη μικρή του αδελφή ανύπανδρη. 
υπήρχαν επιφυλάξεις. Τελικά η σταθερή και αμετακίνητη επιμονή 
του έπεισε τον ιερέα Παλαιομετύχου Παπα-Λευτέρη να τον ορκίσει. 

Η πρώτη του δράση ήταν η ύψωση της ελληνικής σημαίας στην 
κορυφή των ευκαλύπτων στο κέντρο του χωριού του, την οποία 
κατέβαζαν οι Άγγλοι. Ένα βράδυ έκοψε, με τον φίλο του Ανδρέα 
Παναγίδη, τα κλαδιά των ευκαλύπτων, για να μην μπορούν οι 
στρατιώτες να κατεβάσουν τη σημαία. Εκείνοι έκοψαν τα θεύρατα 
δέντρα απύ τη ρίζα. 

0 απαγχονισμύς του Καραολή και του Δημητρίου αναστάτωσαν 
τον Κουτσύφτα τόσο πολύ που εγκατέλειψε τη δουλειά του και για 
μερικές μέρες κατδπτευε το αεροδρύμιο Λευκωσίας, όπου στάθμευ
αν Άγγλοι στρατιώτες, αναζητώντας τόπο και τρόπο να ανταποδώ
σει το πλήγμα. Σε συμβουλές της μάνας του να προσέχει, απάντησε: 

"Για την ελευθερία της Κύπρου μας όλοι ανοίξαμε τα στήθη, μητέρα". 
Στις 16 Μαίου, έξι μέρες μετά την εκτέλεση του Καραολή και 

του Δημητρίου, αφού πέρασε από τον Παπα-Αευτέρη και του ζήτησε 
να σταθεί προστάτης της αδελφής του, αν τυχόν συλληφθεί, έφυγε 
με τους φίλους του Ανδρέα Παναγίδη και Παρασκευά Χοιροπούλη, 
για το χώρο του αεροδρομίου Αευκωσίας, ύπου επιτέθηκαν και σκύ-
τωσαν τον Άγγλο σμηναγό Πάτρικ Τζων Χέιλ μέσα στο γραφείο του. 
Καταδιώχθηκαν και συνελήφθησαν από αγγλικά στρατεύματα. Ο 
Μιχαήλ Κουτσύφτας και ο Ανδρέας Παναγίδης εκτελέστηκαν μαζί 
με τον Στέλιο Μαυρομμάτη στις 21 Σεπτεμβρίου 1956. 0 Χοιροπού-
λης, επειδή ήταν ανήλικος, καταδικάστηκε σε ισόβια φυλάκιση. 
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Ανδρέας Παναγίδης 
Γεννήθηκε στο χωριό Παλαιομέτοχο, της επαρ

χίας Λευκωσίας, στις 30 Ιανουαρίου 1934. 
Απαγχονίστηκε στις Κεντρικές Φυλακές 

Λευκωσίας στις 21 Σεπτεμβρίου 1956. 
Σύζυγος : Γιαννούλα Ανδρέα Παναγίδη 
Παιδιά: Αριστείδης, Δέσπω και Αυγή 
Γονείς: Γρηγόρης Παναγή και Δέσποινα Χα

τζηκυριάκου Παναγή 
Αδέλφια: Μαρία, Άννα, Κυριάκος 
Ο Ανδρέας Παναγίδης τελείωσε το δημοτικό σχολείο Παλαιό-

μετόχου και εργαζόταν στην κουζίνα του αγγλικού στρατού στο α-
εροδρύμιο Λευκωσίας. Με την έναρξη του αγώνα προσφέρθηκε να 
υπηρετήσει στις τάξεις της ΕΟΚΑ, μαζί με το φίλο του ήρωα Μι
χαήλ Κουτσύφτα. Η σταθερή και αμετακίνητη επιμονή τους έπεισε 
τον ιερέα Παλαιομετόχου Παπα-Λευτέρη να τους ορκίσει. 

Η πρώτη δράση του Παναγίδη ήταν η ύψωση της ελληνικής ση
μαίας. Σε έρευνα που έκαμε Άγγλος στρατιώτης στην τσάντα του. 
στον τύπο της εργασίας του, αμέσως μετά την εκτέλεση των Καρα
ολή και Δημητρίου, βρήκε μια ελληνική σημαία και ζήτησε από τον 
Ανδρέα να του σκουπίσει με αυτή τα παπούτσια του. Τύση ήταν η 
προσβολή που ένιωσε ο Ανδρέας, ώστε ήλθε στα χέρια μαζί του 
κτυπώντας τον άγρια. Όταν πήγε στο σπίτι, έστειλε τη γυναίκα 
του και του έφερε τα περίστροφα του που της είχε δώσει να του 
κρύψει. Την επομένη, όταν πήγε στη δουλειά του στο αεροδρόμιο. 
μαζί με το Μιχαήλ Κουτσόφτα και έναν άλλο αγωνιστή, επιτέθηκαν 
και σκότωσαν τον Άγγλο σμηναγό Πάτρικ Τζων Χέιλ μέσα στο 
γραφείο του. Συνελήφθησαν και καταδικάστηκαν σε θάνατο. 
Απαγχονίστηκαν και οι δυο με το Στέλιο Μαυρομμάτη. 

Συγκλονιστικός ήταν ο τρύπος με τον οποίο αντιμετώπισε το 
θάνατο τύσο ο ίδιος όσο και οι δικοί του, που τον αποχαιρέτησαν 
με το τραγούδι στα χείλη και με τα χέρια ψηλά, σε μια θερμή εξ α
ποστάσεως χειραψία. "Τι τιμή στο παλικάρι..." βροντοφώναξε ο 
πατέρας του. Τα πατριωτικά τραγούδια των τριών μελλοθανάτων 
και των άλλων φυλακισμένων δύνησαν τις φυλακές. 

Ανεκτίμητης αξίας κληρονομιά άφησε στα παιδιά του "ένα τι
μημένο ύνομα". όπως ο ίδιος τους έγραψε λίγα λεπτά μετά την ει
δοποίηση, ότι χαράματα της Παρασκευής. 21 Σεπτεμβρίου 1956. 
θα οδηγείτο στην αγχόνη. 
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Ευαγόρας Παλληκαρίδης 
Γεννήθηκε στο χωριό Τσάδα, της επαρχίας 

Πάφου, στις 27 Φεβρουαρίου 1938. 
Απαγχονίστηκε ξημερώματα της 14ης Μαρ

τίου 1957.στις Κεντρικές Φυλακές Λευκωσίας. 
Γονείς: Μιλτιάδης Παλληκαρίδης και Αφρο

δίτη Παπαδανιήλ 
Αδέλφια: Ελευθέριος. Ανδρέας. Γεωργία. Μαρούλα 
0 Ευαγόρας Παλληκαρίδης φοίτησε στο δημοτικό σχολείο 

Τσάδας και στη Νεοφύτειο Αστική Σ3χολή Κτήματος. Συνέχισε τις 
σπουδές του στο Ελληνικό Γυμνάσιο Πάφου. Παιδί πολύ προικι
σμένο . μας άφησε ένα πλούσιο πνευματικύ έργο. Η δράση του για 
απελευθέρωση της Κύπρου άρχισε τον Ιούνιο του 1953 κατά τους 
εορτασμούς για τη στέψη της Βασίλισσας Ελισάβετ. Κατέβασε 
από τα προπύλαια του σταδίου της πύλης την αγγλική σημαία και 
πρωτοστάτησε στην οργάνωση μεγάλης διαδήλωσης, με αποτέλε
σμα τη ματαίωση των εορτασμών. 

Όταν οι συλληφθέντες σχετικά με το πλοιάριο Άγιος Γεώργιος 
μεταφέρονταν στο δικαστήριο, ο Ευαγόρας με είκοσι φίλους του 
όρμησαν εναντίον των αστυνομικών, για να τους αποσπάσουν από 
τα χέρια τους. Στις 22 Ιουνίου 1955 ηγήθηκε της ομάδας επίθεσης 
εναντίον του δικαστηρίου Πάφου και στη συνέχεια εναντίον του 
Άγγλου Διοικητή Κρην Μπέη. 

Τον Αύγουστο του 1955. σε εκδρομή του στην Ελλάδα, του δό
θηκε η ευκαιρία να ενημερωθεί για τη χρήση όπλου και κατόρθωσε 
να φέρει μαζί του ένα περίστροφο. Το Νοέμβριο του 1955. σε μα
θητική διαδήλωση, κτύπησε Άγγλους στρατιώτες ελευθερώνοντας 
από τα χέρια τους συμμαθητή του. Συνελήφθη και διατάχθηκε να 
παρουσιαστεί σε δίκη στις 6 Δεκεμβρίου. Για να αποφύγει την κα
ταδίκη κατέφυγε στη μονή Αγίου Νεοφύτου την προηγούμενη της 
δίκης και ενώθηκε με την ανταρτική ομάδα της περιοχής στην το
ποθεσία Άππης. μεταξύ Κισσύνεργας - Τάλας. Μετά τα γεγονύτα 
αυτά επικηρύχθηκε με το ποσό των 5.000 λιρών. Το Μάρτη του 
1956 προωθήθηκε σε κρησφύγετο στο δάσος κοντά στο χωριό Αυ-
σός προς την περιοχή Άγιος Γεώργιος. Πήρε μέρος σε πολλές επι
θέσεις και δολιοφθορές εναντίον των Άγγλων στην περιοχή αυτή. 

- 81 -



Το βράδυ της 18ης Δεκεμβρίου 1956, σε μια μετακίνηση της ομά
δας του από την περιοχή του Σταυρού της Ψώκας προς την περιοχή 
της Λυσού, βρέθηκε αντιμέτωπος με αγγλική περίπολο που εκινείτο 
με σβησμένες τις μηχανές των οχημάτων, στο δρύμο μεταξύ Λυσού 
και Σταυρού της Ψώκας κοντά στη Λυσό, στην περιοχή Κόπες, και 
συνελήφθη κρατώντας όπλο τύπου μπρεν,το οποίο βρισκύταν σε συ
ντήρηση μέσα σε γράσο. Καταδικάστηκε για τούτο σε θάνατο. 

Στο δικαστή που του ανακοίνωσε την καταδίκη του, είπε : 
"Ξέρω ότι θα με κρεμάσετε. Ό,τι έκαμα, το έκαμα ως Έλλην Κύ
πριος που αγωνίζεται για την Ελευθερία του". 

Είναι ο τελευταίος που ανέβηκε στο ικρίωμα της αγχόνης. 
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