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Παλιοί συµµαθηταί.  
Αυτή την ώρα κάποιος λείπει ανάµεσά 
σας, κάποιος που φεύγει αναζητώντας λίγο 
ελεύθερον αέρα, κάποιος που µπορεί να µη 
τον ξαναδείτε παρά µόνο νεκρό. Μην κλά-
ψετε στον τάφο του. ∆εν κάνει να τον 
κλαίτε...  
Λίγα λουλούδια του Μαγιού σκορπάτε του 
στον τάφο.  
Του φτάνει αυτό ΜΟΝΑΧΑ... 
 
Θα πάρω µιαν ανηφοριά  
θα πάρω µονοπάτια 
να βρω τα σκαλοπάτια  
που παν στη Λευτεριά. 
 
Θ’ αφήσω αδέλφια συγγενείς, 
τη ΜΑΝΑ, τον ΠΑΤΕΡΑ 
µεσ’ τα λαγκάδια πέρα  
και στις βουνοπλαγιές. 
 
Ψάχνοντας για τη Λευτεριά  
θα ’χω παρέα ΜΟΝΗ 
κατάλευκο το χιόνι,  
βουνά και ρεµατιές. 

Τώρα κι αν είναι χειµωνιά,  
θα ’ρθει το καλοκαίρι 
τη Λευτεριά να φέρει  
σε πόλεις και χωριά. 
 
Μα δε µπορώ να καρτερώ. 
Θα πάρω µιαν ανηφοριά  
θα πάρω µονοπάτια 
να βρω τα σκαλοπάτια  
που παν στη Λευτεριά. 
 
Τα σκαλοπάτια θ’ ανεβώ,  
θα µπω σ’ ενα παλάτι, 
το ξέρω - θαν’ απάτη,  
δε θάναι αληθινό. 
 
Μεσ’ το παλάτι θα γυρνώ  
ώσπου να βρω τον θρόνο, 
βασίλισσα µια µόνο  
να κάθεται σ’ αυτόν. 
 
Κόρη πανώρια θα της πω,  
άνοιξε τα φτερά σου 
και πάρε µε κοντά σου.  
Μονάχα αυτό ζητώ. 
 
Γεια σας παλιοί συµµαθηται. Τα τελευ-
ταία λόγια τα γράφω σήµερα για σας. Κι 
όποιος θελήσει για να βρει ένα «χαµένο 
αδελφό», ένα παλιό του φίλο,  
 
ας πάρει µιαν ανηφοριά  
ας πάρει µονοπάτια  
να βρει τα σκαλοπάτια  
που παν στη Λευτεριά.  
 
Με την ελευθεριά µαζί,  
µπορεί να βρει και µένα.  
Αν ζω, θα µ’ βρει εκεί.  

 

Ευαγόρας Παλληκαρίδης, ∆εκέµβριος 1955 
 

Στην  Κύπρο 
 

Από σε καρτερούµε 
την σκλαβιά για να διώξεις. 
Από σένα ω Κύπρος γλυκιά. 
Με τη µάνα Ελλάδα να βρεθείς αγκαλιά. 
Μόνο λίγο ακόµα… 
Ένας ήλιος θα λάµψει 
πιο λαµπρός και για µας. 

 

Ευαγόρας Παλληκαρίδης 

Γράµµα του Ευαγόρα Παλληκαρίδη στους συµµαθητές του 
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Ελλαδίτσα, ακολουθεί. Μπορούσε να κάνει κι 
αλλιώς; Το είπαµε. Είναι µια χώρα υπό κατοχή.  
—Φύγε! Αυτοί που έρχονται είναι πιο κοπρίτες 
από σένα κι έχουν και νέα όπλα προς διαφήµιση, 
φώναξα µια νύχτα στον Καντάφι, τόσο δυνατά, 
που ξύπνησα από τις ίδιες µου τις φωνές! 
Και ήλθεν ο Εγκέλαδος στην Ιαπωνία…  
Και κουβαλούσε µαζί του εννέα Ρίχτερ κι ένα 
τσουνάµι πρωτόγνωρο, που κατάπιε ολόκληρες 
πόλεις κι ο Θεός ξέρει πόσες χιλιάδες ανθρώπων. 
Αποκάλυψε επίσης πόσο «ακίνδυνη» είναι η πυ-
ρηνική ενέργεια όταν χρησιµοποιείται για ειρηνι-
κούς σκοπούς! Και κινδυνεύει η Ιαπωνία να πλη-
ρώσει ίδιο τίµηµα,  µ’ εκείνο που πλήρωσε 66 
χρόνια πριν... Τότε ήταν πόλεµος. Σήµερα; 
Και ήλθεν Πρωταπριλιά... 
Σαν πρωταπριλιάτικο ψέµα φάνηκε  τότε, πρώτη 
τ’ Απρίλη του 1955, ο ξεσηκωµός για αυτοδιάθε-
ση, για λευτεριά στην Κύπρο… 
«...Εκκωφαντικές εκρήξεις συγκλόνισαν τη Λευ-
κωσία, τη Λάρνακα, τη Λεµεσό και στρατιωτικές 
επισταθµίες (διαβάζουµε στις ιστοσελίδες του 
Ι.Α.Α.Ε. http://myweb.cytanet.com. cy/iaae5559/ 
fight3.htm). Η ΕΟΚΑ είχε τότε τον πρώτο της νε-
κρό. Ήταν ο Μόδεστος Παντελή από το Λιοπέτρι, 
που πέθανε από ηλεκτροπληξία στην προσπάθεια 
του ν’ αποκόψει ηλεκτροφόρα σύρµατα, για να 
δράσουν οι οµάδες της ΕΟΚΑ... 
Έτσι άρχισε ο αγώνας για λευτεριά τότε, µε εκα-
τόµβες νεκρών. Και ήλθε η ανεξαρτησία. Ακολού-
θησε η τουρκική εισβολή και κατοχή. Κι ακόµα… 
Και έρχεται Ανάσταση… 
Ευχόµαστε στην Πατρίδα µας, Καλή Ανάσταση 
κυριολεκτικά και µεταφορικά. Καλή ανάσταση και 
στους λαούς του κόσµου που υποφέρουν, άλλοι 
θύµατα δικτατοριών, θύµατα της απληστίας του 
διεθνούς κεφαλαίου, της φτώχειας της εξαθλίωσης, 
της εκµετάλλευσης, της αρρώστιας, της εξάρτησης 
και του «λοιµού, λιµού, σεισµού, καταποντισµού»... 
Και στην Κύπρο, να έλθει γρήγορα ανάσταση και 
επανένωση, µε µια βιώσιµη λύση χωρίς κατοχικά 
στρατεύµατα. Στην Κύπρο, που µε αγάπη αφιε-
ρώνουµε το τεύχος αυτό της «∆άφνης». Και µια 
αγκαλιά πολύχρωµα λουλούδια µε αρώµατα από 
την ανοιξιάτικη χιώτικη φύση, στους τάφους και 
τα µνηµεία για τους Ήρωες της Λευτεριάς. Τους 
αγωνιστές του 1955-1959, τα θύµατα της τουρκι-
κής εισβολής και της µακρόχρονης κατοχής, που 
προκλητικά συνεχίζεται... 
Καλή Ανάσταση. 

Βαγγέλης Ρουφάκης 

Απρίλης. Άνοιξη, αναγέννηση της φύσης. Συνή-
θως κι Ανάσταση του Χριστού όπως φέτος. Ελ-
πίδα αναστάσεως στους λαούς της γης, που από 
παιδιά ζητούσαµε κι εµείς στην πατρίδα µας και 
για λίγα χρόνια, πιστέψαµε πως κάτι έγινε... 
Και ήλθεν η ώρα της αλήθειας...  
Και µας έδειξε πόσο είχαµε πλανηθεί. Πόσα ψέ-
µατα µας είχαν σερβίρει οι «ηγέτες», που για να 
παίρνουν ψήφους, να εξασφαλίζουν όχι καρέκλες, 
αλλά πολυθρόνες, για τον εαυτό τους, αφήνοντας 
το σανίδι µε τα καρφιά (που χρησιµοποιούσαν οι 
θαυµατοποιοί), για ’µας τους αφελείς. 
Κλοπές δηµοσίου χρήµατος, υπεξαιρέσεις, προ-
µήθειες, φοροκλοπές, διαφθορά παντού, ατιµωρη-
σία. Στην πολιτική, στην εκκλησία, στο στρατό,  
στην αστυνοµία, στη δικαιοσύνη, ατιµωρησία. 
Φακελάκια στις υπηρεσίες, στα νοσοκοµεία κι 
όπου αλλού. Γρηγορόσηµο, για να γίνει η δουλειά 
µας. Οχετός ασυνειδησίας και παντελής έλλειψη 
ηθικής. Ατιµωρησία. Και να τα χάλια µας. 
Και ήλθεν η Τρόικα… 
Και την πληρώνουν άλλη µια φορά τα κορόιδα 
(ως συνήθως). Και οι έχοντες και οι αρπάξαντες 
καθαρίζουν (ακόµα µια φορά) χωρίς  να χρεια-
στούν καν, «Παραδικαστικό Κύκλωµα».  
Και ήλθεν ο Καλλικράτης… 
Όλοι πρέπει να σοβαρευτούν και να σκίσουν τις 
παλιές συνταγές, που ως πανάκεια θεράπευαν 
«πάσαν νόσον και πάσαν µαλακίαν». Τώρα δε 
θα έρχονται χρήµατα από το «Κέντρο» και η α-
νάπτυξη των νησιών µας (των καηµένων των 
νησιών µας), θα εξαρτάται αποκλειστικά από 
Περιφερειακούς και ∆ηµαρχιακούς Ταγούς. 
Και ήλθε η απαγόρευση του καπνίσµατος… 
Και τη σέβονται ελάχιστοι. Οι υπόλοιποι καπνί-
ζουν αρειµανίως, «γράφοντας» το νόµο και τους 
συνανθρώπους τους που δεν καπνίζουν. Στις υπη-
ρεσίες δηµόσιες και µη, στα µαγαζιά και όπου 
αλλού, ντουµάνι. Συγχαρητήρια Νεοέλληνες!!! 
Και ήλθεν το Σωτήριον Έτος 2011… 
Και οι καταπιεσµένοι λαοί του κόσµου, επανα-
στάτησαν. Και οι εθνοσωτήρες ηγέτες τους, δι-
κτάτορες δεκαετιών, τελειώνουν το «θεάρεστον 
έργον τους», δολοφονώντας τους άοπλους υπηκό-
ους τους, που τελευταία δεν είναι τόσο… υπά-
κουοι. Και ο «Μέγας Ηγέτης» Καντάφι, απεκά-
λυψε τα δηµοκρατικά του ιδεώδη, που η ∆ύση 
αδυνατούσε να διακρίνει τα τελευταία χρόνια, 
συγχωρώντας του όλες τις παλαιότερες αµαρτίες. 
Και ήλθαν (καταϊδρωµένοι) οι «Σύµµαχοι»… 
Και προσπαθούν να «σώσουν» τη Λιβύη! Και η  
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Ευαγόρας Παλληκαρίδης ο ήρωας και ο Ποιητής 

Ο νεαρός ήρωας του αγώνα της ΕΟΚΑ, οραµα-
τιστής και ποιητής ήταν το τέταρτο παιδί της οι-
κογένειας του αστυνοµικού Μιλτιάδη Θεοδώρου 
από τη Λάπηθο Λάρνακας κι εγγονός του Θεό-
δωρου Παλληκαρά απ’ τον οποίο πήρε το επίθε-
τό του ο ήρωας. Ο Ευαγόρας Παλληκαρίδης γεν-
νήθηκε στην Τσάδα της Πάφου, στις 28 Φεβρου-
αρίου 1938. Ήταν το τέταρτο παιδί της οικογέ-
νειας του Μιλτιάδη.  
Στην οικογένεια του Ευαγόρα ανήκει -δεύτερος 
ξάδερφος- και ο ήρωας Στέλιος Μαυροµ-
µάτης, απαγχονισθέντας ήρωας της 
ΕΟΚΑ… 
…Ο Ευαγόρας δεν πτοείται. Στις 
16 µέρες που µεσολάβησαν µέ-
χρι τον απαγχονισµό του, ε-
ντυπωσίασε τους πάντες για 
την εγκαρτέρησή του, την α-
ταλάντευτη πίστη του, στο 
σκοπό για τον οποίο θα έδινε 
την ζωή του και για την ηθι-
κή ενίσχυση που πρόσφερε 
στους δικούς του και στους συ-
γκρατούµενους του. Στο τελευ-
ταίο γράµµα του δηλώνει: 
«Θ’ ακολουθήσω µε θάρρος τη µοί-
ρα µου. Ίσως αυτό να ’ναι το τελευταίο 
µου γράµµα. Μα πάλι δεν πειράζει. ∆εν λυ-
πάµαι για τίποτα. Ας χάσω το κάθε τι. Μια φορά 
κανείς πεθαίνει. Θα βαδίσω χαρούµενος στην τε-
λευταία µου κατοικία. Τι σήµερα τι αύριο; Όλοι 
πεθαίνουν µια µέρα. Είναι καλό πράγµα να πεθαί-
νει κανείς για την Ελλάδα. Ώρα 7:30. Η πιο 
όµορφη µέρα της ζωής µου. Η πιο όµορφη ώρα. 
Μη ρωτάτε γιατί». 
Η εντολή του δικαστηρίου εκτελέσθηκε τα µε-
σάνυχτα της 13ης προς 14ης Μαρτίου 1957, στις 
12:02 ακριβώς… 
O 18χρονος έφηβος στάθηκε περήφανα κάτω α-
πό τη µακάβρια θηλιά, αντάλλαξε χειραψία µε 
τους εκτελεστές του και η βροντερή φωνή του 
έσπασε τη σιωπή της νύχτας και των φυλακών 
και σε πείσµα των κατακτητών ψέλνει τον Εθνι-
κό Ύµνο… 
Σε λίγο ακούγεται να βροντοφωνάζει: 
«Γεια σας αδέλφια… Γεια σας λεβέντες… Ελπίζω 
να ’µαι ο τελευταίος που εκτελούν… Αδέλφια συ-
νεχίστε τον αγώνα. Εγώ βαδίζω στην αγχόνη γε-
λαστός, αποφασιστικός και υπερήφανος». 
Οι συγκρατούµενοι του φωνάζουν:  
«Θάρρος Παλληκαρίδη, θάρρος Παλληκαρίδη». 

«Θάρρος έχω πολύ. Αυτή τη στιγµή περνώ την εί-
σοδο του ικριώµατος…». 
Απόλυτη ησυχία… 
Αυτή τη σιγή σπάζει το τρίξιµο από το άνοιγµα 
της καταπακτής της αγχόνης. 
12:02. Ο 18χρονος Βαγορής πέρασε στην αθανα-
σία. Βρήκε την «γη των ηρώων», ενώ η ευχή του 
έγινε πραγµατικότητα…  
Ήταν ο νεαρότερος από τους εννέα απαγχονι-
σθέντες, αλλά και ο τελευταίος αγωνιστής που 

απαγχονίστηκε από τους Άγγλους. 
Η εκτέλεση του Ευαγόρα, προκάλεσε 
παγκόσµια κινητοποίηση και κατα-
κραυγή κατά των Άγγλων. Η κα-
τακραυγή αυτή, απέτρεψε τον 
απαγχονισµό 26 άλλων αγωνι-
στών, που είχαν καταδικαστεί 
σε θάνατο… 
«…Θυµάµαι, σα να ήταν 
χθες», αναπολεί συγκινηµένη 
η αδελφή του Ευαγόρα, κυρία 
Μ α ρ ο ύ λ α  Β ρ υ ω ν ί δ η -
Παλληκαρίδη, εκείνο το κρύο 
και µουντό απόγευµα της 13ης 
Μαρτίου του 1957. 

 Ήταν η τελευταία επίσκεψή µας στον 
Ευαγόρα. Τον βρήκαµε όρθιο στο κελί 

του, πίσω από την κλειστή πόρτα. Μας χώρι-
ζε πυκνό σύρµα. Στεκόταν ευθυτενής και σίγου-
ρος, έτοιµος να αντιµετωπίσει αυτό που θα συνέ-
βαινε σε λίγες ώρες… το θάνατο. «∆εν θέλω να 
κλάψετε, ούτε να στεναχωριέστε», µας είπε. «Εγώ 
θα πάω στο Θεό και θα τον παρακαλέσω να είµαι 
ο τελευταίος που απαγχονίζεται». 
Ζητήσαµε από τους φρουρούς να µας ανοίξουν, 
για ένα τελευταίο αγκάλιασµα, ένα τελευταίο φιλί. 
Όµως η απάντηση ήρθε σκληρή:  
«∆εν επιτρέπεται». 
Οι Άγγλοι αποικιοκράτες δεν τόλµησαν να παρα-
δώσουν τη σορό του στους γονείς του για να την 
κηδέψουν. Φοβούνταν γενικό ξεσηκωµό του Κυ-
πριακού Λαού στο ξόδι του. Την έθαψαν στο νε-
κροταφείο, στα «Φυλακισµένα Μνήµατα» στην 
Λευκωσία, που έφτιαξαν µέσα στις φυλακές και 
στον ίδιο τάφο που έντεκα µέρες πριν είχαν θάψει 
το σταυραετό του Μαχαιρά, το θρυλικό Γρηγόρη 
Αυξεντίου…» 
 

Από το διαδυκτιακό βιβλιοπωλείο  Θούλη 
http://www.thulebooks.gr/index.php?page=shop.product_d
etails&flypage=flypage.tpl&product_id=583&category_id
=3&option=com_virtuemart&Itemid=53 (Μάρτιος 2011) 
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Ιστορικά Κειµήλια της Κύπρου 
Από το Μουσείο Εθνικού Αγώνος Λευκωσίας 

Ηµερολόγιο του Μάκη Γεωργάλλα 

Πέτρα µε αίµα του Γρ. Αυξεντίου 

Οι εννέα απαγχονισθέντες Ήρωες  

Το τραπέζι της ορκωµοσίας 



Λίγες µέρες στην Κύπρο  

Η Αρχιεπισκοπή 
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Καλεσµένοι του Κυπριακού Συνδέσµου Παιδι-
κού και Νεανικού Βιβλίου (που όπως θα θυµού-
νται οι αναγνώστες µας είχαµε συναντηθεί και 
τον Οκτώβριο του 2009 στη Λέσβο), φθάσαµε 
στη Λάρνακα µε την κυρία  Μάρω Ματθαίου, 
την Τρίτη 23 Νοεµβρίου 2010, απόγευµα. Ο τρί-
τος της παρέας Γιώργος Κορδογιάννης, ήλθε δυο 
µέρες αργότερα. 
Μετά από λίγες ώρες στη Λάρνακα και κάποιες 
γρήγορες συναντήσεις, όπως τη διπλανή, ξεκινή-
σαµε για Λευκωσία µε τον  Πρόεδρο του Συνδέ-
σµου Κώστα Κατσώνη, που ήταν τις περισσότε-
ρες φορές οδηγός µας, ξεναγός και καλός φίλος. 
Μαζί σχεδόν πάντοτε, η σύζυγός του Τασούλα. 
Πρώτο βράδυ στη Λευκωσία και κοντά στο ξε-
νοδοχείο µοσχοβολούσε κυπριακό λουκάνικο µε 
σκίνο, σιεφταλιά, χαλούµι στα κάρβουνα κι ένα 
σωρό λιχουδιές. Το κυπριακό κρασί θαυµάσιο, 
βοήθησε σε συνεργασία µε την κούραση, να κοι-
µηθούµε χωρίς διακοπή. 
Μετά το πρωινό καφεδάκι, άρχισε η όµορφη πε-
ριπλάνηση στην πόλη. Τα Τείχη της Λευκωσίας, 
οι πολλές βιβλιοθήκες, τα πολλά µουσεία, τα 
µνηµεία, η ιστορία σε κάθε γωνιά. 
Στην Πλατεία Ελευθερίας, στην Παλιά Πόλη, 
παντού στις γειτονιές, η θαυµάσια αρχιτεκτονική 
µας εντυπωσίαζε συνεχώς. Νεοκλασικά µε χρώ-
µα ελληνικό, αρχαίοι κίονες παντού, αλλά εµφα-
νέστατο και το ανατολίτικο χρώµα. Πολλές εκ-
κλησίες, τζαµιά, χαµάµ και ότι µπορεί κανείς να 
φανταστεί, φανερώνουν την πολυπολιτισµικότη-
τα του τόπου. 
Ξεχωριστό, το Μνηµείο Ελευθερίας του Ιωάννου 
Γ. Νοταρά που εικονίζεται στην επόµενη σελίδα. 
Στην Πλατεία Αρχιεπισκόπου Κυπριανού, εκτός 
από το συγκρότηµα της Αρχιεπισκοπής και τη 
Σεβέρειο Βιβλιοθήκη απέναντι, δίπλα στην Αρ-
χιεπισκοπή το Βυζαντινό Μουσείο και Πινακο-
θήκη-Ίδρυµα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Γ`, 
το Εθνογραφικό Μουσείο Κύπρου, το Μουσείο 
Λαϊκής Τέχνης, ο Καθεδρικός ναός Αγίου Ιωάν-
νη του Χρυσοστόµου, το Μουσείο  Αγώνος. 
Το τελευταίο, µε εκθέµατα του Απελευθερωτι-
κού Αγώνα από τους Άγγλους (1955-1959), µας 
συγκίνησε ιδιαίτερα. Οι υπεύθυνοι του µουσείου 
ευγενέστατοι, µας σύστησαν τον Πρόεδρο των 
Συνδέσµων Αγωνιστών Θάσο Σοφοκλέους, (θα 
βρείτε φωτογραφία µαζί του  στο σαλόνι του Πε-
ριοδικού). Μιλήσαµε για λίγο και µας κάλεσε να 
τον επισκεφθούµε στο γραφείο του όπως και κά-
ναµε την τελευταία µέρα.  

Στην «Κυπριακή Βιβλιοθήκη» (Λευκωσία) 

Γλυκό καλωσόρισµα στη Λάρνακα 

Τµήµα από τα τείχη της Λευκωσίας 



Μετά από ένα θαυµάσιο γεύµα (πάντα µε τοπι-
κές γεύσεις) συνεχίσαµε την περιπλάνηση, ως 
που καταλήξαµε στον πεζόδροµο Λήδρας, κάτι 
που είχα ζητήσει από το πρωί. 
Στο Ελληνικό φυλάκιο µιλήσαµε µε τους υπεύ-
θυνους που ήταν ευγενέστατοι και µπήκαµε 
στην Πράσινη Γραµµή. Προχωρήσαµε συγκινη-
µένοι µέχρι το τουρκικό φυλάκιο όπου µας 
έκαναν πρόταση να προχωρήσουµε. Γυρίσαµε 
πίσω κι αφού πήραµε τις απαραίτητες φωτο-
γραφίες, ήπιαµε ένα καφεδάκι να ηρεµήσουµε 
και να χαλιναγωγήσουµε τη συγκίνησή µας. 
Αλλά πώς να ηρεµίσεις; Στο τέλος του δρόµου 
στην πλατεία Ελευθερίας, το ∆έντρο των Αγνο-
ουµένων. Ένα δέντρο «στολισµένο» µε κίτρινες 
κορδέλες, ονόµατα και φωτογραφίες αγνοουµέ-
νων από την εισβολή του Αττίλα (φωτογραφία 
στην επόµενη σελίδα). Συναισθηµατικά φορτι-
σµένοι φύγαµε για το ξενοδοχείο… 
Την εποµένη (Πέµπτη 25 Νοεµβρίου), ήταν µια 
«µεγάλη ηµέρα». Κατά τις οκτώ το πρωί, ήλθε ο 
τρίτος της παρέας Γιώργος Κορδογιάννης. Γρή-
γορες βόλτες στην πόλη, συζητήσεις γνωριµίας  
και προετοιµασία για την βραδινή εκδήλωση, 
που θα περιγράψουµε σε επόµενες σελίδες. 
Την Παρασκευή, ξεκινήσαµε  σχετικά  πρωί για 
µια βόλτα εκτός πόλης.  Το  προηγούµενο βρά- 

Το Μνηµείο Ελευθερίας και οι µαρµάρινες πληροφοριακές πλάκες  που είναι λίγο δεξιότερα 

Καθεδρικός Ναός Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόµου 
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πολλές οι εµπειρίες  

Η είσοδος του «Μουσείου Αγώνος» 

δυ, στην εκδήλωση που περιγράφουµε στη σελίδα 
δέκα, είχαµε συναντηθεί µε τους φί-
λους Πάµπο και Φλώρα Τιµοθέου.  
Είχαµε γνωριστεί δυο χρόνια πριν, 
στη Λέσβο, προσκεκληµένοι τότε του 
∆ήµου Καλλονής.  
Αποφασίσαµε λοιπόν να πάµε στα 
Λεύκαρα, µε τις πολλές οµορφιές και 
τα ξακουστά χειροποίητα κεντήµατα.   
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Σε απόσταση πενήντα χιλιοµέτρων από τη Λευ-
κωσία, τριάντα πέντε από τη Λάρνακα, πενήντα 
πέντε από τη Λεµεσό και σε υψόµετρο επτακο-
σίων πενήντα µέτρων τα Λεύκαρα ένα πανέµορ-
φο χωριό (Άνω και Κάτω Λεύκαρα, εµείς επι-
σκεφθήκαµε το πρώτο), µε παραδοσιακά κτί-
σµατα και δροµάκια. Χαρακτηριστικό του τό-
που τα παραδοσιακά χειροποίητα κεντήµατα, 
που είναι πραγµατικά µοναδικά και εκτίθενται 
στα πολλά, µικρά µαγαζάκια. 
Σταµατήσαµε σε ένα απ’ αυτά που ανήκει στον 
πρώην ∆ήµαρχο κο Κωνσταντίνου και τη σύζυ-
γό του. Ευγενέστατοι και οι δύο µας περιποιή-
θηκαν και συζητήσαµε για αρκετή ώρα. 
Ο κύριος Στέλιος (πεθερός του Σίµου, φίλου α-
πό τη Χίο) που του τηλεφώνησα, έφτασε γρήγο-
ρα στο καφενείο και κέρασε τα καφεδάκια, µια 
που γιόρταζε. ∆εχτήκαµε πιέσεις από ’κείνον 
και τη σύζυγό του, να πάµε στο σπίτι για φαγη-
τό, κάτι που δε µπορέσαµε να κάνουµε. 
Βόλτα στο χωριό, στα δροµάκια, στο ωραιότατο 
σχολείο και τις πολλές ωραίες εκκλησίες. Στη 
βιοτεχνία λουκουµιών «Τα ωραία Λεύκαρα», 
µιλήσαµε µε τους ανθρώπους και είδαµε τον 
τρόπο παραγωγής. 
Φεύγοντας, ακολουθήσαµε τη συµβουλή του 
κυρίου Στέλιου, ανεβήκαµε στη Βαβατσινιά και 
φάγαµε σε ένα θαυµάσιο εστιατόριο στο δάσος, 
αντικρίζοντας τα βουνά του Μαχαιρά όπου 
έκαψαν τον θρυλικό Ζήδρο, τον Αετό του Μα-
χαιρά Γρηγόρη Αυξεντίου. ∆εν προλάβαµε 
όµως να πάµε ως εκεί. Η ώρα είχε περάσει και 
έπρεπε να επιστρέψουµε. 
Ευχαριστήσαµε τους καλούς µας φίλους για την 
όµορφη µέρα που µας χάρισαν και µείναµε στο 
ξενοδοχείο να προετοιµαστούµε για τις οµιλίες 
που είχαµε την εποµένη στις έντεκα το πρωί, 
στο Γαλλικό Πολιτιστικό Κέντρο. 
Μετά τις οµιλίες, µια βόλτα στην πόλη και το α-
πόγευµα αποχαιρετίσαµε τον Γιώργο Κορδο-
γιάννη που έφυγε για Λέσβο. 
Το βράδυ παρακολουθήσαµε θεατρική παρά-
σταση µε τον Κώστα Κατσώνη, τη γυναίκα του 
και την Ελένη Αρτεµίου-Φωτιάδου και ακολού-
θησε πλούσιο δείπνο. 
Από την πρώτη µέρα, είχα δηλώσει ότι δε θα 
έφευγα από την Κύπρο αν δεν πήγαινα να προ-
σκυνήσω στα Φυλακισµένα Μνήµατα. Είχα επί-
σης εκφράσει την επιθυµία να πάω στη Μονή 
Κύκκου και τον τάφο του Αρχιεπισκόπου Μα-
καρίου του Γ`. Το ζεύγος Κατσώνη που δεν µας 
χαλούσαν χατίρι, το επόµενο πρωί µας πρόλα-
βαν στον καφέ κι ας ήλθαν από τη Λάρνακα. 

Πεζόδροµος Λήδρας-Πράσινη Γραµµή 

Το ∆έντρο των Αγνοουµένων στην Πλατεία Ελευθερίας 

Λεύκαρα, ο Ναός του Τιµίου Σταυρού (14ου αιώνα) 
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Φθάσαµε στα Φυλακισµένα Μνήµατα, που είναι 
ένα κοµµάτι των φυλακών Λευκωσίας και µετά 
τον καθιερωµένο έλεγχο για λόγους ασφαλείας, 
βαδίσαµε προς το χώρο του µαρτυρίου. 
Ξεναγός µας ο Αγωνιστής ∆ήµος Βρυωνίδης, 
(σύζυγος της αδελφής του Ευαγόρα Παλληκαρί-
δη, Μαρούλας), που ξαναζούσε µιλώντας µας 
την εποχή των άνισων αγώνων µε τον Άγγλο κα-
τακτητή. Από τα κελιά των αγωνιστών στα κελιά 
των µελλοθανάτων και µετά στο φρικιαστικό 
χώρο της αγχόνης. Ένα γύρω, οι φωτογραφίες 
των απαγχονισθέντων ηρώων, η αγχόνη, οι θη-
λιές, η καταπακτή, ο µοχλός που ο δήµιος τρα-
βούσε για να ανοίξει η καταπακτή… 
Μόνο από πέτρα αν είσαι φτιαγµένος δε θα δα-
κρύσεις αντικρίζοντας όλα αυτά και να µη γονα-
τίσεις στο κοιµητήριο που έθαψαν τα παλληκά-
ρια, εκεί, λίγα µέτρα µακριά απ την αγχόνη. 
Έφεραν ακόµη τέσσερις ήρωες  που σκοτώθη-
καν αλλού (διαβάστε σελ. 14-15), αλλά ο φόβος 
για ξεσηκωµό στην εκφορά, τους έφερε εδώ… 
Παρά το καταπληκτικό τοπίο στη διαδροµή για 
το Τρόοδος, η συγκίνηση δε µας άφησε να το 
χαρούµε όπως θα θέλαµε.  
Φθάσαµε επί τέλους στη Βασιλική Σταυροπη-
γιακή Μονή Κύκκου. Η µεγαλοπρέπεια, η οµορ-
φιά, ο σεβασµός στην παράδοση, εγείρουν αι-
σθήµατα θρησκευτικής κατάνυξης. Γρήγορη πε-
ριήγηση στη Μονή και αφού πήραµε τα αναµνη-
στικά µας, ξεκινήσαµε για το Θρονί, όπου ο τά-
φος του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Γ` 
(φωτογραφίες θα βρείτε και σε άλλες σελίδες). 
Επιστρέψαµε στη Μονή και γευµατίσαµε στο 
µεγάλο εστιατόριο λίγο πιο πέρα. 
Μετά από µια µεγάλη βόλτα στην άλλη πλευρά 
του Τροόδους, επιστρέψαµε λίγο κουρασµένοι, 
αλλά πολύ ευχαριστηµένοι και συγκινηµένοι.  
∆ευτέρα πρωί. Λίγες ώρες µας έµεναν στη Λευ-
κωσία, να τελειώσει η κα Ματθαίου κάποιες 
δουλειές και να επισκεφθούµε τον κο Θάσο Σο-
φοκλέους στα γραφεία των Συνδέσµων Αγωνι-
στών των οποίων είναι πρόεδρος. Ήπιαµε καφέ, 
συζητήσαµε για τον Κυπριακό αγώνα και φεύγο-
ντας φορτωθήκαµε µερικές τσάντες βιβλία για 
τον Αγώνα του 1955-1959 και τους Ήρωες. 
«Πάρετε να διαβάζετε  και να γράφετε για όλη 
σας τη ζωή» είπε ευχαριστηµένος. 
Μόλις που προλάβαµε να ετοιµαστούµε κι ο κος 
Κατσώνης ήλθε να µας πάρει για το αεροδρόµιο 
της Λάρνακας. Τον ευχαριστήσαµε και µέσω αυ-
τού τον Σύνδεσµο που προεδρεύει και φύγαµε, 
αφήνοντας τη σκέψη µας στη Μεγαλόνησο. 

 

Βαγγέλης Ρουφάκης 

Λεύκαρα. Πάµπος, Μάρω, Φλώρα, Γιώργος, κος Στέλιος 

Το συγκρότηµα της Μονής Κύκκου από ψηλά 

Στην είσοδο του αγιασµένου µε αίµα Ηρώων χώρου 

Ο Αγωνιστής ∆ήµος Βρυωνίδης µας ξεναγεί στα κελιά 



Κύπρος-Βόρειο Αιγαίο Πολιτιστικές ανταλλαγές 
Έτσι ονόµασαν οι οργανωτές την όµορφη αυτή 
εκδήλωση που έγινε στις 25-11-2010 7.30µ.µ., σε 
αίθουσα εκδηλώσεων του ∆ηµαρχιακού Μεγάρου 
Στροβόλου (Λευκωσία Κύπρου), στα πλαίσια των 
πολιτιστικών ανταλλαγών του Κυπριακού Συνδέ-
σµου Παιδικού Νεανικού Βιβλίου µε τη Λέσβο 
όπου άρχισαν το 2009 και τη Χίο, όπου θα συνεχι-
στούν ελπίζουµε το καλοκαίρι.  
Καλεσµένοι για λίγες µέρες, είµαστε τρία άτοµα-
οµιλητές. Η κα Μάρω Ματθαίου, συγγραφέας 
παιδικού βιβλίου και ∆ιευθύντρια των Εκδόσεων 
«Καρπασσιάνα-Πολιτισµός» που ζει στη Λέσβο, 
αλλά «πλανάται» µεταξύ 
Λέσβου, Χίου και Κύ-
πρου, ο Γιώργος Κορδο-
γιάννης συγγραφέας-
εκπαιδευτικός από τη 
Λέσβο και ο γράφων ως 
Εκδότης του Περιοδικού 
«∆άφνη». 
Στο χώρο της εκδήλω-
σης, η οποία τελούσε υ-
πό την αιγίδα του Υ-
πουργού Παιδείας και 
Πολιτισµού ∆ρ Αντρέα 
∆ηµητρίου, υπήρχε έκθε- 
ση λογοτεχνικού βιβλίου 
από το Βόρειο Αιγαίο. 
Παιδιά από το Μουσικό Σχολείο Λευκωσίας 
έπαιξαν για µας και καταχειροκροτίθηκαν. 
Το πρόγραµµα παρουσίασε η Γραµµατέας του 
Συνδέσµου Ελένη Αρτεµίου-Φωτιάδου. Χαιρετι-
σµούς και µικρό καλωσόρισµα απηύθυναν ο Πρό-
εδρος του Συνδέσµου Κώστας Κατσώνης, η κα 
Μάρω Ματθαίου που είναι και η ίδια Κύπρια και 
η εκπρόσωπος του Υπουργού Παιδείας και Πο-
λιτισµού κα Γεωργία Κούµα. 

Πρώτος οµιλητής ο γράφων, µε θέµα «Χίος το 
νησί του Οµήρου, της Μαστίχας, της Ναυτοσύ-
νης, του Πολιτισµού», ξεκίνησε µε τον πρόλογο 
που ακολουθεί:  
Κυρία Κούµα Εκπρόσωπε του Υπουργού Παιδείας 
και Πολιτισµού, εκπρόσωποι φορέων, αδέλφια 
µας της Κύπρου. Η συγκίνησή µου είναι µεγάλη. 
Κατάφερα να πραγµατοποιήσω  ένα όνειρο ζωής, 
το προσκύνηµα αυτό στη Μεγαλόνησο κι ευχαρι-
στώ θερµά τον Πρόεδρο και τα µέλη του ∆ιοικητι-
κού Συµβουλίου του Κυπριακού Συνδέσµου Παι-
δικού και Νεανικού Βιβλίου, για την ευκαιρία που 

µου έδωσαν. Επίσης ευ-
χαριστώ κα Μάρω Ματ-
θαίου µε την οποία εδώ 
και αρκετά χρόνια συνερ-
γαζόµαστε και µε έφερε 
σε επαφή µε τον εν λόγω 
σύνδεσµο. 
Όντας παιδί, παρακολού-
θησα εκποµπή στο ραδιό-
φωνο του καφενείου στο 
χωριό µου, για τον απαγ-
χονισµό των Μιχαήλ Κα-
ραολή και Ανδρέα ∆ηµη-
τρίου. Από τότε άρχισα 
να ασχολούµαι µε την 
Κύπρο. Τον επόµενο χρό-

νο στην ατζέντα «Κύπρος» που µε κλάµατα κατά-
φερα την µητέρα να µου αγοράσει, διάβασα για το 
τέλος του Γρηγόρη Αυξεντίου, που κατέληγε:  
«Όταν οι τύραννοι είδαν  ότι δεν µπορούσαν, αυ-
τοί οι πολλοί να νικήσουν τον Ένα, έριξαν στη 
σπηλιά βόµβα, η οποία εξερράγη µε ηλεκτρική πυ-
ροδότηση. Τα πάντα έγιναν στάχτη και αίµα...»  
 

Τις φωτογραφίες της σελίδας αυτής, µας έστειλε  
ο Χρίστος Καλογήρου και τον ευχαριστούµε πολύ). 

Με τον Γιώργο Κορδογιάννη ετοιµαζόµαστε, απολαµβάνοντας  
κοµµάτια από τα παιδιά του Μουσικού Σχολείου Λευκωσίας 

Ιστορία-προβολή της Χίου µε 33 φωτογραφίες… Στο βάθος, η αίθουσα όπου ακολούθησε µπουφές 

«∆άφνη» Απρίλιος 2011                                                             10 



11                                                           «∆άφνη»  Απρίλιος 2011  

Η θυσία του Παναγιώτη Τουµάζου (στον οποίο 
κάναµε µικρό αφιέρωµα στη «∆άφνη» του περα-
σµένου Οκτωβρίου), ο «Αττίλας», οι πρόσφυγες, 
οι αγνοούµενοι, η θυσία των Ισαάκ και Σολωµού 
και τόσων άλλων, σηµάδεψαν τη ζωή µου. 
Παρασύρθηκα όµως.  
Το θέµα της οµιλίας µου είναι άλλο. Συγχωρήστε 
µου την αφέλεια και τη συγκίνηση.  
Και τώρα, στη Χίο. 
Στη συνέχεια, έγινε περιληπτική  αναφορά στην 
ιστορία του νησιού από τον Οινοποίωνα και τον 
Όµηρο µέχρι σήµερα, προβολή της Χίου, που συ-
νοδεύτηκαν από τριάντα τρεις φωτογραφίες. 
Πλήθος φωτογραφιών παρουσίασε και ο  κος 
Γιώργος Κορδογιάννης µιλώντας επί µακρόν µε 
θέµα  «Λέσβος, ένα πανάρχαιο νησί». 
Η κα Μάρω Ματθαίου στην οµιλία της «Σχίνο, 
θυµάρι και Αλµύρα» ανέλυσε µε «ποιητικό» τρό-
πο τη γέννηση και ανάπτυξη των Εκδόσεων 
«Καρπασσιάνα-Πολιτισµός».  
Στη διάρκεια της οµιλίας της ανεφέρθη τους δε-
σµούς των νησιών µας. Στη Χίο είπε, κάποιοι 
δρόµοι ονοµάζονται: Αµµοχώστου, Καρπασσίας, 
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, Καραολή και ∆ηµη-
τρίου, ενώ στη Μυτιλήνη µία πλατεία ονοµάζεται 
Κυπρίων Ηρώων. 
Η Εκπρόσωπος του Υπουργού Παιδείας και Πο-
λιτισµού κα Γεωργία Κούµα «έκλεισε» τον κύ-
κλο των οµιλιών και καταχειροκροτήθηκε. 
Σε τραπέζια στην άκρη της αίθουσας, λειτούργη-
σε έκθεση βιβλίου από Λέσβο και Χίο.  Ανάµεσά 
τους φυσικά και εκδόσεις της «∆άφνης».  
Στο τελευταίο τραπέζι, οι παρευρισκόµενοι, δο-
κίµαζαν και προϊόντα µαστίχας. 
Ακολούθησε µπουφές για το κοινό σε διπλανή 
αίθουσα κι αργότερα, Προεδρείο του Συνδέσµου  
και οµιλητές απολαύσαµε πλούσιο δείπνο σε ε-
στιατόριο της περιοχής, όπου και τελείωσε η ω-
ραία αυτή βραδιά. 

Γαλλικό Πολιτιστικό Κέντρο 
 

Με αφορµή το βιβλίο της κας Μάρως Ματθαίου 
«Ένα άσπρο αλογάκι» που µεταφράστηκε στα 
γαλλικά, θα µιλούσε στο Γαλλικό Πολιτιστικό 
Κέντρο παρουσιάζοντας το βιβλίο. 
Όταν οι υπεύθυνοι του Κέντρου πληροφορήθη-
καν ότι ο κος Κορδογιάννης κι εγώ είµαστε µαζί 
της στην Κύπρο, πρότειναν αν θέλαµε να πούµε 
κι εµείς λίγα λόγια στα παιδιά. ∆εχθήκαµε µε 
χαρά και ειλικρινά το ευχαριστηθήκαµε. Ζηλεύω 
τους εκπαιδευτικούς που έχουν την ευκαιρία να 
ζουν πολλές ώρες µ’ αυτά τα αγγελούδια. 
Σάββατο (27-11) γύρω στις 11:00 το πρωί βρεθή-
καµε στο σχολείο όπου µας υποδέχτηκαν όλοι µα-
ζί. ∆ιευθυντικά στελέχη, καθηγητές και µαθητές. 
Η κα Ματθαίου, «έπαιξε» µε τα παιδιά (είναι η-
θοποιός και σκηνοθέτης), πώς ξεκινά η ιδέα για 
την γραφή ενός βιβλίου και όλη τη διαδικασία 
µέχρι να φτάσει στο ράφι του βιβλιοπωλείου. 
Ο κος Κορδογιάννης παρουσίασε στα παιδιά το 
βιβλίο του «Ασηµένια Χριστούγεννα» (µας χώ-
ριζαν µόνο λίγες εβδοµάδες από τις γιορτές). 
Ο γράφων έκανε «Μια κουβέντα για το νησί της 
Μαστίχας, τη Χίο» και περιέγραψε εν συντοµία 
τι είναι η χιώτικη µαστίχα και πως καλλιεργεί-
ται, δείχνοντάς τους φυσική µαστίχα και προ-
σφέροντάς τους τσίκλες και καραµέλες µαστί-
χας. Μοιράσαµε σε όλους φωτογραφίες και κάρ-
τες από τη Χίο κι αφήσαµε κάποια βιβλία σχετι-
κά µε τα νησιά µας στη βιβλιοθήκη τους. 
Χωρίσαµε ευχαριστηµένοι και επιστρέψαµε στο 
ξενοδοχείο. Μας µετέφερε ως εκεί µε το αυτοκί-
νητό της η υπεύθυνη του Γαλλικού Βιβλιοπωλεί-
ου Λευκωσίας, που συνεργάζεται στενά µε το 
Γαλλικό Πολιτιστικό Κέντρο και ήταν εκεί. 
Ευχαριστούµε θερµά όλους, όσους συνέβαλλαν 
να περάσουµε  τόσο ωραία στην Κύπρο. 

 

Βαγγέλης Ρουφάκης 

Η κα Ματθαίου «έπαιξε» µε τα παιδιά... Η γλυκιά µικρούλα «παίζει» πάνω στη «∆άφνη» 



Οι Ηρωοµάρτυρες 

«∆άφνη» Απρίλιος 2011                                                             12 

Στον Ανδρέα Ζάκο 
 

Αν θέλεις µπορείς να πιστέψεις  
πως ένας µελλοθάνατος 
ζήτησε τελευταία παρρηγοριά 
µουσικούς ήχους του Μπετόβεν 
µέσα στ’ ανήλιαγο κελί του. 
Μια τελευταία µέρα ευτυχίας 
γι’ αυτόν τον «τροµοκράτη» 
όπως τον αποκάλεσαν οι δήµιοί του. 
Ένα παιδί µε αγγελική ψυχή 
µάτια που µέσα τους καθρέφτιζαν 
την αγωνία όλου του κόσµου, 
τη µοίρα του λαού του, 
της µάνας την απελπισιά 
µα και την περηφάνια. 
Αυτός που έφευγε το µακρυνό ταξίδι 
κρατώντας ήχους στην καρδιά 
κι αγάπη για της ζωής την οµορφιά. 
Αυτός π’ αντάλλαξε τη Λευτεριά  
µε την αγχόνη. 
Αυτός που την Αχερουσία πέρασε 
κωπηλατώντας µε ήχους µουσικής. 
Ίσως της µουσικής των Αγγέλων. 
 

Κλαίρη Αγγελίδου 
 
 

Σφακτάρια της πόλης 
 
Μες τα κελιά οι κατάδικοι 
λες κι έχουν πανηγύρι 
και κάνανε τις φυλακές 
Ζάλογγο, Εικοσιένα 
και τραγουδούνε θούρια 
και στήνουνε ψαλτήρι 
κι είν’ όλα τα τραγούδια τους 
ω Λευτεριά για σένα… 
Σχωρνάν τους δήµιους θεϊκά 
τους φύλακες σχωρνάνε 
και δίνουνε το χέρι τους 
µ’ αγάπη στον καθένα  
µ’ αυτούς µοιάζουν οι ήρωες 
άκου πως τραγουδάνε 
κι είν’ όλα τα τραγούδια τους 
ω Λευτεριά για σένα… 
Γιορτάζουν οι ηµίθεοι 
τα ηρωικά σφαχτάρια 
δεν κύλησε απ’ τα λαµπερά 
µάτια τους δάκρυ ουτ’ ένα 
µα προχωρούνε θαρρετά. 
 

 Γιώτα Μετζίτη 
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Νεκρική σιγή 
 

Στους νεκρούς µαθητές της Σχολής Σαµουήλ  
Μάρκο ∆ράκο, Ιάκωβο Πατάτσο, Σάββα Ροτσίδη 

 
Ω! Τι ζωές εδώσετε νεκροί µας τιµηµένοι 
και κτίσατε τους τάφους σας απάνω στην Πατρίδα. 
Στην αντηλιά του θάνατου η ∆όξα σας θα µένει 
και θα πετά στα όνειρα σα διάφανη λιαχτίδα. 
 
Μυριάδες κι αν περάσουνε οι µπόρες και τα χρόνια 
εσάς δε θα σας σβήσουνε εκεί στη µαύρη λήθη 
αλλά τα χείλη του Λαού θα σας λαλούν αιώνια: 
«Με σας λεβέντες ήρωες, η Κύπρος ανεστήθη». 
 
Έσκυψα στον πόνο µου χύνοντας το δάκρυ, 
και σας νεκροστόλισα, στου σταυρού την άκρη. 
Κάποια µάνα θρήνησε πέρα σ’ ένα µνήµα 
και τα κλώνια πάνω του λύγιζαν το ντύµα. 
 
Ω! Τι ζωές εδώσετε νεκροί µας τιµηµένοι 
και λάµψατε στα µάτια µας, βουβή χρυσοσταλίδα. 
Επήρετε τη Σιωπή στο χώµα πεθαµένη 
και την ερρίξετε βροντή στη µαύρη καταιγίδα. 
 
Μα τώρα που της Λευτεριάς θωρούµε τ’ ανθοκλώνια 
ψηλώνει κάποιο λάβαρο µες τα βουβά µας στήθη 
και βλέπουµε στα δίστρατα να ψάλλουν τ’ αηδόνια: 
«Με σας λεβέντες ήρωες, η Κύπρος ανεστήθη». 
 
Κύλησαν οι σκέψεις µας κι  έγιναν το δάκρυ, 
πούσβησε το δειλινό στων βουνών τα µάκρη. 
Οι διαβάτες πέρασαν µε βουβό το βήµα, 
και τα κλώνια λύγισαν τ’ άνθινό τους ντύµα. 
 

                 Κώστας Σωκράτους 
* 

  
Τα στοιχεία που αναφέρονται στους «Ηρωοµάρτυρες της Ε-
ΟΚΑ», πήραµε από το οµώνυµο βιβλίο του Υπουργείου  
Παιδείας-Πολιτισµού και του  ΣΙΜΑΕ, Έκδοση ΣΙΜΑΕ, 
Λευκωσία 1996, Έρευνα-Συγγραφή Παναγιώτας  Ψιλλίτα-
Ιωάννου. Τα ποιήµατα που έχουν σχέση µε την Κύπρο, είναι 
από το βιβλίο «Έτος Ηρώων Αγχόνης» Έκδοση 2009 του Υ-
πουργείο Παιδείας και Πολιτισµού  και του ΣΙΜΑΕ, εκτός 
αν αναφέρεται άλλη πηγή. 

* 
Το διπλανό σκίτσο είναι από αγγλικό έγγραφο και δείχνει 
πού έχει ταφεί κάθε ήρωας στα «Φυλακισµένα Μνήµατα». 
Σε τέσσερις τάφους, έχουν βάλει από δύο.  
Από επάνω αριστερά: 
Ανδρέας ∆ηµητρίου κάτω (under), Στυλιανός Λένας επάνω - 
Χαρίλαος Μιχαήλ - Μάρκος ∆ράκος - Μιχαήλ Καραολής -
Ιάκωβος Πατάτσος - Γρηγόρης Αυξεντίου κάτω, Ευαγόρας 
Παλληκαρίδης επάνω - Στέλιος Μαυροµάτης - Ανδρέας Ζάκος 
κάτω, Κυριάκος Μάτσης επάνω - Ανδρέας Παναγίδης κάτω, 
Μιχαήλ Κουτσόφτας επάνω. 

της ΕΟΚΑ 



Κύπρος. Θυσίες, 
Φωτογραφίες και 

1 2 

5 

 8 

1. Γεώργιος Γρίβας-∆ιγενής 
2. Στις φυλακές της Λευκωσίας, στο χώρο της αγχό-

νης. Ένα γύρω  οι φωτογραφίες των Ηρώων, η 
καταπακτή, ο µοχλός που την άνοιγε...  

3. ...κι από πάνω, οι θηλιές. Εδώ εκτελέσθηκαν εν-
νέα Λεβέντες.  

4. Με τον κο Κώστα Κατσώνη στον χώρο των Αν-
δρειωµένων. Εδώ ησυχάζουν οι απαγχονισθέντες 
ήρωες Μιχαήλ Καραολής, Ανδρέας ∆ηµητρίου, 
Ιάκωβος Πατάτσος, Ανδρέας Ζάκος, Χαρίλαος 
Μιχαήλ, Στέλιος Μαυροµάτης, Μιχαήλ Κουτσό-
φτας, Ανδρέας Παναγίδης και Ευαγόρας Παλλη-
καρίδης. Επίσης οι ηρωικώς πεσόντες Γρηγόρης 
Αυξεντίου, Μάρκος ∆ράκος, Στυλιανός Λένας 
και Κυριάκος Μάτσης που ενώ έπεσαν  αλλού, 
τους έθαψαν εδώ, οι Εγγλέζοι, φοβούµενοι διαδη-
λώσεις και επεισόδια αν τους κήδευαν έξω οι δι-
κοί τους. Λίγα µόλις µέτρα από την αγχόνη… 

5. Μουσείο Αγώνος. Έτσι προσπαθούσε η αποικιο-
κρατική Αγγλία να «νουθετήσει» ένα λαό που τί-
ποτα άλλο δε ζήτησε από το δικαίωµα της αυτο-
διάθεσης και της ένωσης µε τη Μητέρα Ελλάδα. 

 9 



3 4 

6 

11 

6. Στο Μουσείο Αγώνα µε τον Αγωνιστή της ΕΟΚΑ 
και Πρόεδρο των Συνδέσµων Αγωνιστών, Θάσο 
Σοφοκλέους.  

7. Τρόοδος. Η Ιερά Βασιλική Σταυροπηγιακή Μονή 
Κύκκου. 

8. ∆ύο περίπου χιλιόµετρα πάνω από τη Μονή Κύκ-
κου, στο Θρονί, ο τεράστιος ανδριάντας του Αρ-
χιεπισκόπου Μακαρίου του Γ` που µεταφέρθηκε 
εδώ από την Αρχιεπισκοπή (εκεί τοποθετήθηκε 
µικρότερος από µάρµαρο). Στη βάση του, η Μά-
ρω Ματθαίου, ο Κώστας Κατσώνης και η γυναί-
κα του Τασούλα. 

9. Ένας από τους στρατιώτες της τιµητικής φρουράς 
πλαισιωµένος από την Τασούλα, τη Μάρω και 
τον Κώστα στην τελευταία  κατοικία του Μακα-
ρίου του Γ`. 

10.Εδώ αναπαύεται για πάντα µε τιµητική φρουρά  α-
πό την  Πατρίδα. 

11. Οδός Λήδρας, στην ελληνοκυπριακή πλευρά της 
Λευκωσίας. Αριστερά εκεί που δείχνει το κόκκινο 
βέλος, διακρίνεται η γωνία της σκεπής του ελλη-
νικού φυλακίου, στην Πράσινη Γραµµή.  

 7 

10 

Ηρωισµοί, Μεγαλεία! 
κείµενο, Βαγγέλη Ρουφάκη  
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Αντάν εκόψαν τους ∆εσποτάες 
Μες’ σ’ κ` είν τα βάσανα τα πολλά, 
πούρταν καµπόσοι Αρναουτάες 
στην Λεµεσόν µε το Χατζιαλάν 
κ`’ είχαν τον µαύρον Χάρον µιτά τους 
κ`’ ο κόσµος έτρεµεν τάρµατά τους, 
πούτουν οι τόποι νεκατσ`ιασµένοι 
κάθε καντούνιν κ`αι µαχαλλάς 
κ`’ ήτουν στα σπίδκια τους τρυπωµένοι 
που τα σουρούπκια του φού οι λάς, 
  10 
πάνω στην βράσην κ` είν’ του θανάτου 
εις της Αγιάνναπας την µερκάν 
τα λιοβουττήµατα ‘νού Σαββάτου 
πώξω µιας πόρτας είχ`εν µιάν ρκάν 
δκιακονητίναν κ`’ επαρακάλεν 
µε την βραγνήν της φωνήν κ`’ ελάλεν: 
-Κάµε, κ`υρά µου, το ψυχ`ικόν σου 
κ`’ εµέν τανήµπορου του µιστού, 
να σου χαρύν’ ο Θεός το φώς σου 
κ`ι’ άς έν για τώνοµαν του Γριστού. 
  20 
Ευτύς αννοίει κ`αι πος`κ`επάζει 
πώναν πορτίν του παναθυρκού 
πουπανωθκιόν της κ`ι’αναστενάζει 
σγιάν την αγ`γ`έλισαν µια Τουρκού. 
Θωρεί την ρκάν κ`αι πάλε θωρεί την 
κ`αι µε το νέψιµόν της καλιεί την. 
Η ρκα εβώβωσεν στην θωρκάν της 
κ`’ έν είπεν λόον ποκ`εί κ`αι κ`εί, 
γιατ’ είδεν άρπα την οµορφκιάν της 
κ`’ εστάθην κ`’ έµεινεν ξηστηκ`ή. 
  30 
Αναστενάζ’ η Τουρκού παππέσσω 
κ`’ είπεν περίλυπη σιανά: 
-Βουράτε, σκλάβες, φέρτε την έσσω 
τούν την Ρωµαίσσαν πού δκιακονά. 
Κ`’ ευτύς οι σκλάβες µε την χαράν τους 
βουρούν, κ`’ εφέραν την στην κ`υράν τος. 
Ότι κ`’ εστράφησαν κ`’ εσταθήκαν 
κ`’ εκαρτερούσασιν να τους πή, 
µ’ έναν της νέψιµον εχαθήκαν 
άψαν κ`’ εσβήσασιν σγιάν στραπή.  
  40 
Πριχού ν’ αρκέψη να πή το πείν της 
η πληξηµιά η Τουρκού στην ρκάν, 
το κλάµαν έπνιξεν την φωνήν της 
κ`αι πκιόν δεν είχ`εν παρηορκάν. 
Αννοίει η ρκά κ`αι παρηορά την 
κ`ι’ ούλα την µάναν της αρωτά την: 
-Είντα ‘χ`εις, κόρη µου, πικραµµένη 
κ`’ έχ`εις τα µµάδκια σου ποταµούς; 
πέ µου κ`αι µεν πής πως είµαι ξένη· 
δεν έχ`ει πλάσµαν δίχως καµούς. 
  50 
Μέσ’ στούν τον κόσµον, κόρη µου, ζ`ούµεν 
κ`’ έχοµεν ούλλοι µας το γραφτόν· 
που την βουλήν του Θεού να βκούµεν 
δεν είναι, κόρη µου, βουλετόν. 
Έχουµεν ούλλοι δικούς θαµµένους· 

ο Χάρος πκοιούς δεν έχ`ει καµένους; 
Ή πλήξη πώπαθεν η καρδκιά σου 
σφάζει κ`αι Τούρκον κ`αι Γρισκιανόν· 
θέλω να µείνω κόµα µιτά σου 
κ`’ ας πα’ να χάσω το Σπερινόν. 
  60 
Περίτου άψασιν τα λαµπρά της, 
περίτου η πλήξη την συµπουρκά, 
περίτου έκρουσεν η καρκιά της 
απού τα λόγια πούπεν η ρκά. 
Κ`αι σαν αρνάδα νεροκαµένη 
ππέφτει στο στήθος της ρκάς κλαµένη 
κ`ι’ αρκ`εύκει φίληµαν του σταυρού της 
κ`’ η σκοτωµένη της η φωνή 
κρυφή εξέβηκ`εν του λαιµού της: 
-Άχ! είµαι, θκειούλλα µου, Γριστιανή. 
  70 
-Πάψε τα δάρκα σου, πκιον κανέι σε 
πάνω στες βούκ`κ`ες σου να κ`υλούν 
κ`αι πέ µου, κόρη µου, πόθθεν είσαι 
κ`αι τώνοµάν σου πώς το λαλούν. 
-Από την Χίον την µακ`ελλεµένην 
κ`αι τώνοµάν µου λαλούν µ’ Ελένη. 
-Κ`αι πκοιοί, κορούλλα µου, σ’ ε-
τουρκ`έψαν; 
κ`αι πκοιοί σου κάµαν τούν’ το κακόν; 
γονιούς δεν είχ`ες, κ`’ εν σε γυρέψαν; 
µαγκου δεν είχ`ες µακροδικόν; 
  80 
-Κ`αι που εν κ`είνος ο νούς, α θκειούλλα, 
κ`αι κ`είν’ η όρεξη κ`’ η ζωή, 
κ`αι που εν κ`είν’ η γερή καρτούλλα 
πων να τα πή κ`αι να µέν ραή· 
θωρώ νεκρούς ‘κόµα οµπροστά µου· 
κ`’ εν ο βασµός ‘κόµα µέσ’ στα φκιά µου· 
ήτουν της σόρτας µου, θκειά, κ`’ εµέναν 
να δώ την Χίον µου µακ`ελλειόν, 
να ππέσω δίχως γονιούς στα ξένα 
κ`αι να µε τρώη το νεκαλειόν. 
  90 
Η Τρίτη εν µέρα καταραµένη 
κ`’ ήτουν η µέρα τούν’ του κακού 
κ`’ είµαστον έσσω µας τρυπωµένοι 
απού τον φόον του µαχ`αιρκού· 
κ`αι µε τον φόον εις την καρκιάν τους 
οι λας εβκήκαν εις την δουλειάν τους. 
Που τον κ`αιρόν της Λαµπρής που κάµαν 
κ`ειν ταλλησµόνητον µακ`ελλειόν 
που τότες έν µας λείπει το κλάµαν· 
πάντα µε πίκρες κ`αι νεκαλειόν. 
  100 
Κ`είν’ την ηµέραν κ`αι κ`είν’ την ώραν 
που γίνην πάλε τούν’ το κακόν 
αρφός µου ήτουν έξω στην Χώραν 
κ`ι’ ο κ`ύρης µούτουν εις το χωρκόν 
κ`’ οι Τούρκ`οι έξω αρµατωµένοι 
εκαρτερούσαν τριβικ`ιασµένοι· 
Εγιώ κ`’ η µάνα µου οι πικραµµένες 
είχαµεν πάντα παραγ`γ`ελιάν 
κ`’ ήµαστον έσσω ρωµανισµένες 

προσκολισµένες εις την δουλειάν. 
  110 
Εγιώνη επότιζα τα καβάκ`ια 
κ`’ ήτουν το χώµαν πολλά σκλερόν 
κ`’ είχαν κ`αι σύρπην πολλήν ταυλάκ`ια 
κ`ι’ ούλλον κ`’ εστ’αλωνεν το νερόν· 
κ`’ ήµουν βκιαστή κ`αι δισπιρκασµένη 
κ`’ ήµουν δρωµένη κ`αι ποσταµένη· 
η µάνα µώθεν να ξηντιλήση 
του πιθαρκού τον καταστατόν 
κ`’ επεριπκοιέτουν ν’ ανανακ`ινήση 
νάκκον προζύµιν για ζυµωτόν. 
  120 
Θεέ µου, µεν δώκης έτσι σόρταν! 
κάλλιον το πλάσµαν να µέν πλαστή: 
Ακούω µιάν πουµπουρκάν στην πόρταω 
κ`αι ππέφτ’ η πόρτα χαµαί σωστή 
κ`αι µ’έναν βρύχος κ`’ έναν χωχώιν 
εδωκεν έσσω το Τουρκολόιν. 
Εγιώ τιτσίρα, µεσοντυµένη, 
που την πολλήν µου την αντροπήν 
έµεινα µεσ’ στα δέντρα χωσµένη 
κ`’ είχα τα µµάδκια µου σαν στραπήν. 
  130 
Επεριπκοιούνταν να µπούν να σφάξουν 
να µπούν ν’ αρπάξουσιν, κ`αι πριχού 
που την αυλήν κόµα να δκιαλλάξουν 
έµπην της πόρτας κατά λαχού 
αρµατωµένος ευτύς ο αρφός µου 
κ`ι’ ούλλα που νάµπηκεν ο Θεός µου. 
Λαλεί τους-Τούρκ`οι, σταθήτε πίσω· 
αν ηδκιαλλάξετε ας`κ`ελλιάν 
εν να βουττήσω να σας µελίσω· 
κ`αι κ`είν’ επαίξαν µιάν πιστολιάν. 
  140 
Ότι κ`ι’ ακούστην η πιστολιά τους 
ευτύς σκουλλίζει τον ο θυµός 
κ`’ επλατυδκιάστηκ`εν οµπροστά τους 
κ`’ εγίνην κόκ`κ`ινος κ`αι χλωµός 
κ`αι θαµπωµένος απού το γαίµαν 
άρκ`εψεν πόλεµον κ`’ επολέµαν· 
τάρµατα πκιόν εστραφτοκοπούσαν, 
επουµπουρίζαν οι πιστολιές 
κ`αι τα κορµιά εκουτρουµπελλούσαν 
κατακοµµένα που τες ππαλιές. 
  150 
Έτυχ`εν ένας να µε πεισκάση 
κ`’ έρκετουν ούλλα τον ποταµόν, 
ούλλα τον σίφφουναν να µε πκιάση 
κ`’ εφώναξα του µε τον θυµόν: 
-Φύε, παράπλασµαν, µέν µε πκιάσης, 
φύε κοντά µου µέν κοστερκάσης. 
Έβλεπου πάνω µου µεν δικλήσης 
γιατι στραώννει σε ο σταυρός. 
Έβλεπου πάνω µου µέν τανύσης, 
γιατι µεινείσκεις ευτύς λορός.  
  160 
Σύρνω την τσάππαν µου πηλωµένην 
να τον ηρτώσω µεσ’ στα µυαλά 
µα κ`είνος έρριψεν µε φυρµένην  

Η Χιώτισσα 
Του Κύπριου Εθνικού Ποιητή Βασίλη Μιχαηλίδη 
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µε µιαν γροθκιάν του µεσ’ στα πηλά. 
∆εν είχα µάναν, δεν είχα κ`ύρην 
µήτε κανέναν να µε ποφύρη 
κ`αι πκιόν δεν ένωθα, θκειούλλα, τάξην· 
έµεινα τέλεια σαν την νεκρήν· 
ήτουν καλλιόν µου νείεν µε σφάξη 
παρά να ζ`ώ ‘τσι ζωήν πικρήν. 
  170 
Ύστερα, πώφερα τα µυαλά µου, 
άκουσα τούρκ`ικ`ην συντυχ`ιάν· 
είδα Τουρκούδες πολλές κοντά µου 
κ`’ εφόρουν τούρκ`ικ`ην φορες`ιάν· 
τούρκ`ικον σπίτιν, τούρκ`ικα ούλλα, 
που νείεν µεν είεν πλαστώ, θκειούλλα. 
Γυρέυκω; έλειπεν ο σταυρός µου, 
πούχα κρεµµάµενον στον λαιµόν. 
‘Αχ! είπα· αρνήθην µε ο Χριστός µου 
κ`αι πκιόν εγύρευκα σκοτωµόν. 
  180 
Γύριση µέρα πρίν να χαράξη, 
πριχού να κράξουν οι πετεινοί, 
κ`αι κόµα πλάσµαν πρίν να δκιαλλάξη 
µεσ’ σ’ κ`είν την Χώραν την σκοτεινήν, 
µε τουν τον µπέην, πού να λορώση, 
παίρνουν µε κάµποσες κ`αι καµπόσοι 
σ’ έναν καράβιν σαρπαρισµένον 
κ`’ ηύρεν τον άνεµον περισσόν 
κ`’ ευτύς ελάµνισεν το κλεισµένον 
κ`’ ήρταµεν ις`α στην Λεµεσόν. 
  190 
Πάσκισε, θκειούλλα µου, να γλυτώσω 
κ`αι σαν να χτίζης µιάν εκκλης`ιάν. 
-Μπορώ το γαίµαν µου να χ`ονώσω, 
µα δεν σε ‘φήννω µεσ’ στην Τοθρκ`ιάν· 
µπορώ τον κόσµον να τον χαλάσω, 
για ναύρω τρόπον να σε ποσπάσω. 
-Νά, δκυό γρουσά ν’ άψης δκυό λαµπάες 
στην Παναγίαν κ`’ εις τον Χριστόν· 
κάµε παράκλησην µε παπάες 
να βοηθήσουν να ποσπαστώ. 
  200 
Βκαίνν’ η γερόντισσα, πκιάννει στράταν 
κ`αι µπαίνν’ ο Μπέης µε µιάν Τουρκούν 
κ`υπαρισσόκορµην, µαυροµµάταν, 
µεσόγλωµην κ`αι στεγνοβουκκούν. 
Θωρεί την καλήν του δαρκωµένην· 
στα γόνατά της πουκουππισµένην. 
Λαλεί της: Είντα ‘χ`εις, Κιουλσαπά µου, 
κ`’ είσαι κλαµένη πάλε τωρά; 
Που τον κ`αιρόν που σ’ έχω µιτά µου, 
δεν είδες στάξην κ`ι’ εσού χαράν. 
  210 
Έχω σε µεσ’ στα γρουσά χωσµένην, 
είσαι χωσµένη µεσ’ στα καλά 
είντα ‘χ`εις κ`’ είσαι πάντα κλαµένη 
κ`αι η µουτσούνα σου δεν γελά; 
Αν έχ`εις τίποτε που σε λείπει, 
πέ µου· γιατί να σε τρώη η λύπη; 
Αν πής που σκλάβες; έχ`εις βριµίδιν· 
αν πής που σκλάβους; έχ`εις κοπήν· 
αν πής που ρούχα, που στολίδιν; 
έχω σου στοίβες, δεν θέλω πείν. 
  220 
Εσέν ‘πο ούλλες σας, Κιουλσαπά µου, 

ήρτεν η σόρτα σου βολικά 
κ`’ έππεσες άρπα στα µερτικά µου 
για να δκιαβαίννης βασιλικά. 
Είντα κακόν εν τούτον µιτά σου 
κ`’ έν ηµπορεί να χαρή η καρδκιά σου; 
αν τύχ`η κ`’ είπεν καµµιά Ρωµαίσσα 
πως έχ`εις Τούρκον να σ’ αγαπά 
κ`αι η καρδκιά σου κρούζη που µέσα, 
πέ µου το, µεν κρυφτής, Κιουλσαπά. 
  230 
Κάµνω να κλάψουν ευτύς µανάες, 
τον κόσµον κάµνω τον γερηµιάν· 
στήννω σου πύρκους µε κ`εφαλάες, 
στήννω σου κάστρα µε τα κορµιά· 
κάµνω σου θάλασσαν µε το γαίµαν 
ευτύς σ`αι βρίσκω πκοιός εν το θέµαν. 
Κ`ι΄αν θέλης, σφάξε τον µανιχ`ή σου, 
αν θέλης, κάψε τον ζωντανόν, 
αν θέλης, µέλισ’ τον απατή σου, 
ναύρης σιούρκασην κ`αι παµόν. 
  240 
-Μούλλωσε, µεν µου πής παραπάνω· 
δεν θέλω φόνους κ`αι µακ`ελλειά· 
ακούω κ`’ έν µπορώ νανασάνω· 
βρίξε πκιόν π’ε µου για τα παλιά. 
Εµέναν άλλος εν ο καµός µου: 
ζούν οι γονιοί µου κ`αι ζή κι ο αρφός µου; 
-Ο ένας, έν-ι-ξέρς, ο γονιός σου· 
να πώ το ψέµαν είντα φελά; 
όµως η µάνα σου κ`ι’ ο αρφός σου 
ζ`ούσιν κ`ι’ οι δκυό τους κ`’ έν κ`αι καλά. 
  250 
Τούτ’ η χανούµισσα η νιώτατη 
ήτουν κλαµένη µεσ’ στα στενά, 
που τον αγάν της ήτουν φευκάτη 
κ`αι για να µεν µείνη να πεινά, 
άησ’ την έσσω να ζ`ή µιτά µας, 
νάν µε τες άλλες σκλάβες κοντά µας. 
Τότες ο Μπέης δειπνά κ`αι φεύκει 
κ`αι πάει έσσω του Χατζ`αλά 
κ`αι η χαρά του κ`εί περισσεύκει, 
γιατ’ ήτουν φίλοι κ`’ οι δκυό πολλά. 
  260 
-Τότες ρωτά η κ`υρά την ξένην 
µισοκλαµένη κ`αι σιανά 
πως την λαλούσιν κ`αι πόθθεν ένι 
κ`αι πως ευρέθην µεσ’ στα στεν’α. 
-Μεν µ’ αρωτάς, κ`υρά µου, κ`’ η καµένη 
είµαι πολλές πίκρες ποτισµένη. 
Είµαι νωστάρµαστη µε τρείς άλλες 
µ’ έναν κ`’ οι τέσσερεις ασκερλήν 
κ`’ ελοοφέραµεν τες προάλλες 
κ`αι το κακόν εγίνην πολλύν. 
  270 
‘Εχ`ει που τότες καστιορούν µε 
κ`αι µέραν νύχταν ξητιµασιές· 
ό,τι κ`αν τύχ`η κακολοούν µε· 
η φάκκα πάνω της Αϊς`ές. 
‘Αννοιξα κ`’ εβκήκα γιάλι γιάλι 
κ`’ έπκιασα στράταν κ`ι’ όπου µε βκάλη. 
Είµαι, χανούµγκατη, που την Χώραν 
κ`αι που γενιάν κ`αι σόρταν καλήν· 
που νείεν κάψ’ ο Θεός την ώραν 
που εγεννιούµουν εις το σελλίν. 

  280 
Ήρτεν η Πέφτη κ`αι, πρίν σιγράση, 
τριβικ`ιασµέν’ η Τουρκού σ`κ`υφτή 
θωρεί π’ αππέσω που το καφάσιν 
κ`’ η ρκά χαρούµενη κ`αι βκιαστή 
έρκετουν έσσω της ‘σκοµαχώντα. 
Πέµπει τες κλάβες ευτύς βουρώντα 
κ`αι πάν κι’ εφέραν της την κοντά της. 
Κ`’ είδαν πως ένεψεν την κ`υράν 
κ`’ ευτύς εφύασιν π’ οµπροστά της 
κ`’ αρκέφκ’ η ρκά γεµάτη χαράν: 
  290 
-Ήρτεν, Ελένη µου, ο αρφός σου 
κ`’ εκούκ`κ`ισά του τα µια χαρά 
κ`’ εσυνορκ`ιάσαµεν τον φευκόν σου 
κ`’ εν το καράβιν κ`αι καρτερά. 
Άρκοψες νάσαι συνορκ`ιασµένη, 
νάσαι σασµένη, περιποιµένη, 
κ`’ εν να σου φέρω κ`’ εν να φορήσης, 
ρούχα τους ναύτες µιάν φορησ`ιάν, 
να βκης µιτά µου να µου κλουθήσης 
εις τον γιαλόν σε µιάν εκκλησ`ιάν. 
  300 
Η Αϊς`έ, π’ ακούει χωσµένη 
που την αρκήν ως την υστερκάν, 
χ`ονώννετ’ έσσω σαν πελλαµένη 
κ`αι βάλλει µιαν φωνήν εις την ρκάν: 
-Εις τον Χριστόν µας κ’ εις τα παιδκιά σου, 
να φέρης δκυό φορης`ιές µιτά σου· 
λαλούν µε Άνναν κ`’ είµ’ αρπαµένη 
από την Χίον, κ`αι ταπισών 
είµαι η άχαρη πουληµένη 
κ`αι γορασµένη στην Λεµεσόν. 
  310 
Κόρη µου, σφάζουν µας σαν αρνάες· 
βρίξε, για όνοµαν του Θεού. 
∆εν είδες, κόρη µου, οι ∆εσποτάες 
είνταν πωπάθασιν κ`ιαµπροού; 
Βλέπεστε, κόρη µου, µε τον νούν σας, 
να µεν πολλύνετε τους καµούς σας. 
Εγιώ ‘ν να φύω κ`’ εσείς σαστήτε· 
να µεν σας νώση η µιά σας µερκά, 
αν πεθυµάτε να ποσπαστήτε. 
Είπεν τους. Κ`’ έφυεν πκιόν η ρκά. 
  320 
Άρκ`εψαν πκιόν να περιποιθούσιν 
κ`αι τους αγιούς να τάσσουν κ`ερκά 
κ`αι τους αγιούς να παρακαλούσιν, 
για νάρτ’ η ώρα πων νάρτ’ η ρκά. 
Ήρτεν ο µπέης κ` ενέην έσσω 
Κ`’ είδεν την κ`ι’ άψεν ευτύς π’αππέσσω. 
Λαλεί-χαίρ ολλα, Κιουλσαπά µου! 
θωρώ τα χ`είλη σου γελαστά, 
είσαι χαρούµενη κ`’ η καρδκιά µου 
που την χαράν φτεροπετά. 
  330 
Πάλ’ εν να γράψω για τους γνιούς σου, 
πάλ’ εν να µάθω κ`αι να σου πώ, 
να σε ποσπάσω που τους καµούς σου 
να µ’ αγαπάς κ`αι να σ’ αγαπώ. 
Ψής κ`ι’ ο παρ’αδεισος εν οµπρός µου 
κ`ι ο κόσµος ούλλος ψής κ`’ εν δικός µου. 
Έδκιουν το γαίµαν µου να ξεννοιάσης 
να σου γυρίσ’ η πλήξη χαρά, 
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για να σε δώ να χαµογελάσης. 
για να σε δω σαν είσαι τωρά. 
  340 
Είδα σε κ`ι’ άννοιξεν η καρκιά µου· 
ποττέ µου δεν είδα έτσι χαράν· 
θέλω να χ`αίρεσαι, Κιουλσαπά µου, 
να σ’ εύρω κ`ι’ άρκοψες σαν τωρά. 
-Ένας Θεός ηξέρει που πάνω· 
µπορεί να χ`αίρουµαι παραπάνω· 
µπορεί να χ`αίρουµ’ εγιώ περιτού· 
µπορεί να πλήσσης εσού πολλά· 
στον κόσµον γένεται η βουλή του 
κ`είνου ταθώρητου στα ψηλά. 
  350 
‘Ο,τ’ εν γραφτόν σου κ`’ εσέν κ`’ εµέναν 
απού τον Πλάστην µας εν δεχτόν· 
για νάν’ ο άθρωπος πάντα έναν 
εν εν, Αλή (µ)πεη, βολετόν. 
-Τούτα τα λόγια σου τα µελένα 
που την καρκιάν σου εν εβκαρµένα· 
κ`’ εν ούλλον δίκ`ιον κ`αι µετρηµένος 
ο κάθε λόος σου που λαλείς. 
Κ`ι’ ευτύς χαρούµενος κ`ι΄αππωµένος 
δειπνά κ`’ εξέβηκ`εν ο Αλής. 
  360 
Γύριση µέρα λαλεί: σαστήτε 
ούλλες οι σκλάβες τα δειλινά 
να πάτε νάκκον να δκιανευτήτε 
εις τα περβόλια κ`’ εις τα οτενά. 
Παρασκ`ευκήν ηµέραν εν’ κρίµαν 
νάσαστον έσσω σαν µεσ’ στο µνήµαν. 
Εσού, Αϊς`ιέ, να µεν πας µιτά τους· 
µε τουν’ τα ρούχα σου δεν φελάς 
κ`αι δεν ταιρκάζουν µε τα δικά τους, 
να µεν αντρέπουνται που τους λάς. 
  370 
Ήρτεν το δείλις κ`’ οι σκλάβες πάσιν 
να δκιανευτούσιν κ`αι να χαρούν 
κ`αι κ`είνες πόσσω που το καφάσιν 
θωρούν την στράταν κ`αι καρτερούν· 
κ`΄είχαν χαράν κ`’ εστενεχωρκούνταν 
κ`’ απού τα χ`αίρουνταν εθαρκούνταν 
πως ήτουν Πάσκαν τους κ`είν’ η µέρα, 
πως ήτουν ζάχαρης οι καµοί 
κ`ι’ απού τα ‘δέ κ`ι΄απού τα καρτέρα 
πως ήτουν γρόνος η σταλαµή. 
  380 
Βουττά ο ήλιος κ`’΄η ρκά εφάνην 
κ`’ αντάν την είδασιν πκιόν την ρκάν, 
σγιάν να ποσπαστήκαν µε φερµάνιν 
απού την µαύρην κρεµµασταρκάν. 
Έρκεται κ`’ εµπήκεν ποσταµένη, 
δκιά τους τα ρούχα τρεµουσ`ιασµένη 
κ`αι-“Γληοράτε, βκιαστήτε νάκκον, 
να βκούµεν έξω µε το καλόν 
κ`αι καρτερούν µας άλλοι στον λάκκον 
κ`ι’ άλλοι στην βάρκαν εις τον γιαλόν”. 
  390 
Ότι κ`’ εντυθήκαν κ`’ εξεβήκαν 
τέσσερ’ ας`κ`έλλια κ`’ έναν κ`αιρόν 
εις την Μητρόπολην ευρεθήκαν 
κ`’ ελακκοσύρναν ναύτες νερόν. 
Ήτουν ο αρφός της µε τα κοπέλλια 
του καραβκιού κ`αι µε τα βαρέλλια 

τάχα πως ήρτασιν για να πκιάσουν 
νάκκον νερόν που την εκκλης`ιάν· 
µήαρε ήρταν για να ποσπάσουν 
τες δκυό κοπέλλες που την Τουρκ`ιάν. 
  400 
Λαλούν της: Θκειούλλα ΧατζηΜαρία, 
εν ν’αγρυπνούµεν στες εκκλης`ιές 
για σεν που γίνηκεςς η αιτία 
κ`’ εποσπαστήκαµεν δκυό φτωχ`ές. 
Κ`ι’ ευτύς αρπάξαν µε τα κοπέλλια 
πως ετανούσαν εις τα βαρέλλια· 
κ`αι µεσ’ στην βάρκαν εκατεβήκαν 
κ`αι µεσ’ στην βάρκαν µε δκυό κουπκιές 
εις το καράβιν τους ευρεθήκαν 
κ`αι ποσπασµένες κ`αι χαροπκοιές. 
  410 
Που το καράβιν πκιόν εδικλούσαν 
Κ`’ είχαν ταµµάτιν τους στην στερκάν· 
κ`αι τον Θεόν επαρακαλούσαν 
να ξαναδούσιν νάκκον την ρκάν. 
Πώξω η ρκά που κρυφοπελλέταν 
που την πολλήν την χαράν επέταν. 
Τότες ευτύς τα παννιά ορσάραν 
κ`’ επκιάσαν πέλαος τον γιαλόν, 
τον Κάβο-γάττην εκαβαντζάραν 
κ`αι πκιόν επήαν εις το καλόν. 
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στάθηκε στην Λεµεσό, στο παράρτηµα 
της Μητρόπολης Κιτίου, όπου άρχισε συ-
νεργασία µε την εφηµερίδα «Αλήθεια». 
Το 1882 εξέδωσε την πρώτη του ποιητική 
συλλογή «Η Ασθενής Λύρα». Το 1884 
διορίστηκε νοσοκόµος στη Λεµεσό, µε α-
µοιβή, στέγη και τροφή, και συνεργάστη-
κε µε την εφηµερίδα «Σάλπιγγα». 
Το 1888 άρχισε την έκδοση του σατιρι-
κού φύλλου «∆ιάβολος» και το 1889 πήγε 
στην Αθήνα για λόγους υγείας. 
Το 1893 έγραψε την «Ανεράδα», και ακο-
λούθως την «9η Ιουλίου» και την 
«Χιώτισσα», και πήγε και πάλιν στην Α-
θήνα για λόγους υγείας. 
Το 1910, λόγω του αλκοολισµού του, 
έχασε την δουλειά του ως νοσοκόµος και 
ο ∆ήµος Λεµεσού τον διόρισε στο Υγειο-
νοµείο και του πρόσφερε στέγη στο ∆η-
µαρχείο. Το 1911 εξέδωσε τα 
«Ποιήµατα». 
Από το 1915 διέµενε στο πτωχοκοµείο 
Λεµεσού όπου έγραψε το «Οροµαν του 
Ρωµιού». 
Ο Μιχαηλίδης απέθανε πάµπτωχος και 
αλκοολικός στις 18/12/1917. 

* 
Το ποίηµα «Η Χιώτισσα», καθώς και το 
βιογραφικό του Βασίλη Μιχαηλίδη, πή-
ραµε από το www.erevos.com. Τη φωτο-
γραφία της προτοµής που είναι της ζω-
γράφου Αυγούστας Στυλιανού πήραµε α-
πό το www.hellenica.de και ευχαριστού-
µε πολύ. 
Στην κολόνα της προτοµής είναι χαραγ-
µένη η 9η Ιουλίου του 1821:  
Σφάξε µας ούλους τζι' ας γενή το γαίµαν 
µας αυλάτζιν, 
κάµε τον κόσµον µατζιελλειόν τζιαι τους 
Ρωµιούς τραούλλια, 
αµµά ξέρε πως ίλαντρον όντας κοπή κα-
βάτζιν 
τριγύρου του πετάσσουνται τρακόσια πα-
ραπούλια. 
Το 'νιν αντάν να τρώ' την γην τρώει την 
γην θαρκέται, 
µα πάντα τζιείνον τρώεται τζιαι τζιείνον 
καταλυέται. 
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Στο περασµένο τεύχος της «∆άφνης, είχαµε δη-
µοσιεύσει το ποίηµα της χιώτισσας λογοτέχνιδας 
Αγγελικής Συρρή-Στεφανίδου «Στη µάννα του Ο-
νήσιλου» και αποσπάσµατα άρθρου για το ηρωι-
κό τέλος του δεκαεννιάχρονου Κύπριου αγωνι-
στή Παναγιώτη Τουµάζου (Ονήσιλου). 

Σε επίσκεψή µας στο Μουσείο Εθνικού Αγώνος, 
δίπλα στην Αρχιεπισκοπή, στη Λευκωσία, όπως α-
ναφέραµε σε προηγούµενες σελίδες, η συγκίνησή 
µας ήταν µεγάλη όταν κοιτώντας προσωπικά αντι-
κείµενα των Ηρώων, αντικρίσαµε το στρατιωτικό 
παντελόνι και τη φανέλλα του «Ήρωα της Κακο-
πετριάς»,  καθώς  και το τετράδιο εκθέσεών του α-
πό το «Ελληνικόν Γυµνάσιον Αµµοχώστου». 

Παναγιώτη Τουµάζου… συνέχεια 

Λίγο πιο πέρα, όπως δείχνει κι η φωτογραφία 
που ακολουθεί, στη δεξιά πλευρά, ένας τοίχος 
γεµάτος θυρίδες, που κάθε µια απ’ αυτές φιλοξε-
νεί από µια φωτογραφία, µια µικρή πινακίδα µε 
το όνοµα κάθε ήρωα, τις ηµεροµηνίες της γέννη-
σης, της θυσίας κι ένα κεράκι… 
Πολλά τα εκθέµατα του Μουσείου και τα προ-
σωπικά αντικείµενα των Ηρώων. Των πολλών 
Ηρώων που πότισαν µε το αίµα τους το δέντρο 

της Λευτεριάς κατά τον Απελευθερωτικό Αγώνα 
1955-1959, όπου είναι αφιερωµένο το Μουσείο. 
Ακολούθησε η τουρκική εισβολή το ‘74 µε πλή-
θος νεκρών, αγνοουµένων και προσφύγων, που 
δυστυχώς, ακόµα συνεχίζεται, θυµίζοντας στους 
λαούς την υποκρισία των «υπευθύνων», είτε αυ-
τοί λέγονται Εγγλέζοι, Αµερικάνοι, Τούρκοι, 
Ηνωµένα Έθνη, Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόµα και... 
«Έλληνες». 

Βαγγέλης Ρουφάκης 

Το στρατιωτικό παντελόνι, η φανέλλα και το τετράδιο εκθέσεων του Παναγιώτη Τουµάζου 
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Οδοιπορικό στις δύο πόλεις  
και ο θρύλος του   

Του συνεργάτη µας 
Αντώνη Τενέδιου, 
Σκαλοχώρι, Λέσβου 

Στη περιοχή των ∆αρδανελίων 
(Ελλησπόντου) πολύ κοντά στη 

Τροία υπήρξαν στην αρχαιότητα δύο σηµαντικές 
πόλεις. Η Άβυδος και η Σηστός. Έγιναν ακόµα 
πιο γνωστές µετά το ερωτικό δράµα των δύο νέ-
ων της Ηρώς και του Λέανδρου. 
Απέναντι από τις βόρειες ακτές της Λέσβου βρί-
σκονται τα ερείπια  της µεγάλης και φηµισµένης 
πόλης της Άσσου. Σήµερα εκεί βρίσκεται το πα-
ραλιακό χωριό Βεχράµ-Κιόϊ.  
Την όµορφη Άσσο την αποκαλεί ο Ιστορικός 
Στράβων «Ερυµνή και ευτειχή». 
Τα έτη 1881-1883 η Αµερικανική Αρχαιολογική 
Σχολή των Αθηνών ανάσκαψε τη περιοχή της 
Άσσου. Εκεί ανακαλύφθηκαν τα αρχαία τείχη 
της πόλης καθώς και τα θεµέλια του πάλαι ποτέ 
θαυµάσιου ναού της θεάς Αθηνάς.  
Από την Άσσο πέρασε ο µεγάλος Απόστολος 
των Εθνών Παύλος για να έρθει στη Μυτιλήνη. 
(Πράξεις 20,13). 
Ανατολικά της Άσσου βρισκόταν η αρχαία πόλη 
Γάργαρα (σηµερινό Αρίκλι). Βορειότερα επί του 
Ελλησπόντου στην Ασιατική ακτή υπήρχε η αρ-
χαία πόλη της Αβύδου. Βρίσκεται σε απόσταση 
περίπου 5 χιλιόµετρων από το Τσανά-Καλέ. 
Η Άβυδος γειτνίαζε µε τις πόλεις Αρίσβη και 
∆άρδανο. Σήµερα πάνω στα ερείπια της Αβύδου 
υπάρχει το χωριό Ναγαράς. Απέναντι από την 
Άβυδο επί της Ευρωπαϊκής ακτής βρισκόταν η 
αρχαία πόλη της Σηστού. Η Σηστός ήταν αρχαία 
πόλη της Θράκης. Ήταν χτισµένη στο στενότερο 
µέρος του Ελλησπόντου. Πάνω σε ένα απόκρη-
µνο βράχο της παραλίας της Σηστού υψωνόταν ο  

ναός της Αφροδίτης. Ιέρεια του ναού αυτού ήταν 
η πεντάµορφη Ηρώ.  
Την εποχή εκείνη κάθε χρόνο την Άνοιξη γινό-
ταν η γιορτή της Αφροδίτης και του Άδωνη. Στη 
πανήγυρη αυτή της Σηστού ερχόταν πολλοί προ-
σκυνητές από τις γύρω πόλεις. Για πρώτη φορά 
ήρθε στην πανήγυρη της Σηστού και ο όµορφος 
Λέανδρος.  Στη διάρκεια της γιορτής τα βλέµµα-
τα των δυο νέων διασταυρώθηκαν. Η φωτιά του 
έρωτα πυρπόλησε τις καρδιές τους. Ξεπήδησε α-
πό µέσα τους πόθος σφοδρός και ακατανίκητος. 
Η ερωτευµένη Ηρώ κάλεσε το Λέανδρο στο δω-
µάτιό της. Από τότε κάθε βράδυ η Ηρώ τοποθε-
τούσε στη ψηλότερη κορυφή του πύργου ένα α-
ναµµένο λυχνάρι. Καρτερούσε τον αγαπηµένο 
της. Ο Λέανδρος έβλεπε το φως από την Άβυδο.  
Ήταν σινιάλο από την  αγαπηµένη του. Τον κα-
λούσε κοντά της.  
Κολυµπούσε κάθε βράδυ στη σκοτεινή θάλασσα 
και έφθανε στη Σηστό στην αγκαλιά της Ηρώς. 
Πριν ξηµερώσει ο Λέανδρος επέστρεφε στην 
Άβυδο. Η Ηρώ έµενε µόνη, µε τη πιστή τροφό της.  
Όµως ήρθε  χειµώνας βαρύς. Οι δύο εραστές 
έπρεπε να περιµένουν να έρθει η Άνοιξη για να 
σµίξουν. Το επόµενο βράδυ η γριά τροφός παρα-
σύρθηκε από τη συνήθεια και άναψε το φως ψη-
λά στο πύργο. Όταν είδε το φως ο Λέανδρος από 
την Άβυδο το θεώρησε ερωτικό κάλεσµα από 
την αγαπηµένη του. Χωρίς δισταγµό έπεσε στη 
φουρτουνιασµένη θάλασσα για να βρεθεί κοντά 
της. Ενώ ο Λέανδρος πάλευε µε τα κύµατα ο α-
γέρας έσβησε το λυχνάρι στο ψηλό πύργο. Ο νέ-
ος έχασε το προσανατολισµό του. Παρασύρθηκε 
από τα κύµατα και πνίγηκε.  
Το πρωί  η θάλασσα έβγαλε το πτώµα του νέου 
στην ακτή της Σηστού. Η Ηρώ είδε το νεκρό σώ-
µα του αγαπηµένου της από ψηλά. ∆εν άντεξε! 
Έπεσε από το πύργο και αυτοκτόνησε. Οι κάτοι-
κοι της Σηστού έθαψαν σε κοινό τάφο τους δύο  
τραγικούς εραστές. Πολλά χρόνια αργότερα ο 
γιατρός Αντίπατρος (τον 1ο αιώνα π.Χ.) βεβαίω-
νε ότι είδε µε τα µάτια του στη Σηστό το τάφο 
της Ηρώς και του Λέανδρου. Την ιστορία  αυτή 
των δύο τραγικών εραστών την εξύµνησαν πολ-
λοί ποιητές και συγγραφείς από την αρχαιότητα. 
Πρώτος έγραψε το περίφηµο ποίηµα  «Τα καθ΄ 
Ηρώ και Λέανδρον» ο υπέροχος ποιητής Μου-
σαίος ο Αθηναίος (ο επονοµαζόµενος Γραµµατι-
κός). Ο Μουσαίος ήταν συνοµήλικος µε τον µε-
γάλο ποιητή Ορφέα.  www.wikia.com 



Άβυδο και Σηστό του Ελλησπόντου  
Λεάνδρου και της Ηρώς 
Μερικούς αιώνες αργότερα και άλλοι σπουδαίοι 
ποιητές όπως o Βιργίλιος, o Οβίδιος, o Μαρτιά-
λης και άλλοι έγραψαν σπουδαία ποιήµατα και 
εξύµνησαν το τραγικό έρωτα  της Ηρώς και του 
Λέανδρου. 
Σε ελεύθερη απόδοση παραθέτω ένα απόσπα-
σµα από το υπέροχο ποίηµα του Μουσαίου:  
 

Καθ’ Ηρώ και Λέανδρον 
Εξέσχισε το κεντητό χιτώνα της στα στήθη. 
Κι ερρίχθη κατακεφαλής από τον όρθιο πύργο. 
Κι επάν’ απέθαν’  η Ηρώ στον άψυχο της άνδρα. 
Κι απόµειναν αγκαλιαστά τα δύο λείψανα τους. 
Επί Βυζαντινής εποχής το έργο του Μουσαίου 
απετέλεσε έναυσµα για πολλούς συγγραφείς και 
Λόγιους της εποχής εκείνης. Πολλοί έγραψαν ε-
κατοντάδες στίχους για το ερωτικό δράµα της 
Ηρώς και του Λέανδρου.  
Παραθέτω µικρά αποσπάσµατα από τους στί-
χους και τη µετάφρασή τους: 
Ειπέ θεά! Κρυφίον επιµάρτυρα λύχνον ερώτων 
(Πές µου Θεά για τον λύχνο που είδε κρυφές αγάπες) 
και νύχιον πλωτήρα θαλασσοπόρων υµεναίων, 
(Της νύχτας τον κολυµβητή που για γαµπρός πηγαίνει) 
και γάµον αχλυόεντα, τον ούκ ίδεν άφθιτος Ηώς, 
(Για γάµο πες µου το σκοτεινό που δεν είδ’ η Αυγούλα) 
και Σηστόν και Άβυδον όπη γάµον έννυχον Ηρούς 
(Και στη Σηστό και στην Άβυδο που της Ηρώς έγινε 
νυχτερινός ο γάµος) 
Νηχόµενον τε Λέανδρον οµού και λύχνον ακούω 
(Να κολυµπάει ο Λέανδρος ακούω και µαζί του) 
λύχνον απαγγέλλοντα διακτορίην Αφροδίτης 
(Του λύχνου τα µηνύµατα να λέει της Αφροδίτης).  
Ελα θεά, τραγούδα µου, πες µου πως και έγινε το τέλος. 
Το λυχνάρι που έσβησε και το παιδί πού εχάθη… 
Αντικρινές γειτόνισσες οι πόλεις Σηστός κι Άβυδος ήταν. 
Το τόξο του τάνυσε πάνω από τη παραλία ο Έρωτας. 
Και µες τις πόλεις αυτές τις δυο τόξευσε ένα βέλος. 
Και µια κοπέλα χτύπησε και ένα νιο παλληκάρι. 
Τον Λέανδρο τον όµορφο και την Ηρώ την κόρη. 
Η Ηρώ στη Σηστό έµενε. Στην Άβυδο το παλικάρι. 
Αστέρια ήταν και  οι δυο γλυκόφωτα στις δυο µέσα τις 
χώρες… 
Πεντάµορφη ήταν η Ηρώ  η γλυκιά  βασιλοπούλα. 
Και αφιερωµένη ιέρεια ήταν της Αφροδίτης. 
Σε ένα πύργο έµενε µακριά από τους γονείς της. 
Γειτόνισσα της θάλασσας, ίδια σε οµορφιά µε τη  θεά 
Αφροδίτη… 
Στης Αφροδίτης µια φορά ήρθε γιορτή µεγάλη. 
Και στη Σηστό στη χάρη της έκαναν πανηγύρι. 
Κι από παντού ετρέχανε στην άγια µέρα νάρθουν. 
Κι απ τους γειτόνους στη γιορτή δεν έλειψε κανένας.  

Και  να η όµορφη  ιέρεια Ηρώ µες το ναό προβάλει. 
Άστραψε φως η όψη της η τρισχαριτωµένη…. 
Και τα χιονάτα της µάγουλα εροδοκοκκινίζαν…. 
Κι εχώθη στων παληκαριών τις άπραγες καρδιές ο πόθος. 
Και συ δύστυχε Λέανδρε την όµορφη  ως είδες 
Άξαφνα πήρες φωτιά στα φυλλοκάρδια…. 
Θάµπωσες! Εκεί ντροπή σε έπιασε, µα και λαχτάρα…. 
Και στο λαιµό τη φίλησε το µοσχοµυρισµένο. 
Κι αµίλητα τα µάτια της η κόρη έγειρε κάτω.. 
Κόρη για την αγάπη σου περνώ και το άγριο κύµα. 
Κάθε βράδυ θα έρχοµαι το ταίρι σου βρεγµένος. 
Μόνο ένα φως δείχνε µου απ το ψηλό σου κάστρο. 
Μες το σκοτάδι να θωρώ και νάρχοµαι κοντά σου. 
(Απόσπασµα από το ποίηµα του Μουσαίου «Ηρώ και 
Λέανδρος» όπως δηµοσιεύτηκε στο Μόναχο το 1961 
από τον εκδοτικό οίκο Heimeran από τον H.Farber). 
Αιώνες αργότερα το 1810 ο φιλέλληνας Λόρδος 
Βύρων κολύµπησε από τη Σηστό στην Άβυδο. 
Τον συνόδευε ένας πλοίαρχος µε βάρκα και του 
έδινε κατά διαστήµατα, λίγο κονιάκ για να τονώ-
σει τις δυνάµεις του.  
Μετά από το κατόρθωµά του αυτό ο λόρδος Βύρων 
έγραψε το έργο µε τίτλο «Η κόρη της Αβύδου».  
Αργότερα ο ονοµαστός καλλιτέχνης Κέλλερ ζω-
γράφισε τον οµώνυµο πίνακα. 
Οι δυο αυτές αρχαίες πόλεις Άβυδος και Σηστός 
έγιναν πασίγνωστες σε όλο τον κόσµο από το ε-
ρωτικό δράµα της Ηρώς και του Λέανδρου. 

                               

Χρήσιµες πηγές: 
Γεωγραφία Μικράς Ασίας Κοντογιάννη, Μουσαίος ο Αθη-
ναίος, Εγκυκλοπαίδεια ΗΛΙΟΣ,  H. Farber,  ∆ιαδίκτυο.  
 

Ηρώ και Λέανδρος του Ferdinand keller (www.hellenica.de)  

21                                                         «∆άφνη» Απρίλιος 2011  



«∆άφνη» Απρίλιος 2011                                                            22 

«Ο Παρθένιος γεννήθηκε στο χωριό ∆αφνώνας 
της Χίου, πριν απ’ το Εικοσιένα το σηµαδιακό, το 
1805…» γράφει ο Γεώργης ∆ιλµπόης στο 
«Αγιοµαρκάκι - ο Παρθένιος της αλήθειας» και 
συνεχίζει: «Πατέρας ο Μιχάλης Φραγκοσκούφης 
από το Βροντάδο και η Αντωνία Παντελάρα από 
το ∆αφνώνα. Είχε και δύο 
αδελφές, τη Μαρούκα και 
την Πέρδικα…» 
Μοναχός από νέος, α-
σκητής και κτήτωρ της 
Ιεράς Μονής Αγίου Μάρ-
κου Πενθόδου όρους της 
Χίου, απεβίωσε στις 8 
∆εκεµβρίου 1883.  
Από παιδιά ακούγαµε ι-
στορίες για τη ζωή, το 
έργο και την ικανότητά 
του να προλέγει τα µέλ-
λοντα. Σπουδαιότερη, η 
πρόβλεψη για τον σεισµό 
του 1881 που κατέστρεψε τη Χίο. Κατηγορήθη-
κε και διώχθηκε γι’ αυτό. 
∆ιάδοχοί του, ο Γαβριήλ, ο ∆ιονύσιος, ο Ακά-
κιος και τελευταίος ο σηµερινός ηγούµενος, ιε-
ροµόναχος Γαβριήλ. 
Ο παιδικός µας φίλος Κώστας Σταµατίου Με-
νής, από χρόνια προσπαθεί, ποικιλοτρόπως να 
τιµήσει τον Άγιο του χωριού µας, κάνοντας ευ-
ρύτερα  γνωστό τον τόπο καταγωγής του. 

Ξεκίνησε µε λειτουργίες στη µνήµη του και τρέ-
χοντας  ακούραστα προσπαθούσε να βρει συνερ-
γάτες να στηρίξουν την άποψή του. Σήµερα, απ’ 
ότι µου είπε, έχει οργανώσει άτυπη «Οµάδα Αγά-
πης» αποτελούµενη από περίπου είκοσι άτοµα µε 
στόχο να τιµούν τον Άγιο και να εφαρµόζουν και 

εξαπλώνουν κατά το δυ-
νατόν τις παρακαταθήκες 
του. Ένας από τους στό-
χους είναι η παρότρυνση 
ή και συγκέντρωση χρη-
µάτων για ενίσχυση κοι-
νωφελών οργανισµών 
(π.χ. Κιβωτός του Κό-
σµου, Γιατροί Χωρίς Σύ-
νορα κ.ά.). 
Επίσης, µετά από πολλές 
επαφές και συνεννοήσεις, 
έκανε αίτηση στους αρµό-
διους φορείς  για αδειοδό-
τηση και κατασκευή προ-

σκυνηταριού στον τοίχο της Αίθουσας Πολλα-
πλών Χρήσεων. 
Η αίτηση κατατέθηκε στις 8 Μαρτίου 2010 και οι 
εγκρίσεις ήλθαν η µία µετά την άλλη. Πρακτικό 
Τοπικού Συµβουλίου ∆αφνώνα 18 Μαρτίου 2010. 
Απόσπασµα Πρακτικού ∆ήµου Καµποχώρων για 
έγκριση της κατασκευής εν λόγω χώρο στις 29 
Μαρτίου 2010. Άδεια Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, 
Ψαρών και Οινουσσών στις 7 Μαΐου 2010. 

Ο Όσιος Παρθένιος επιστρέφει στον τόπο που γεννήθηκε 

Κλήρος και λαός στα εγκαίνια, τιµούν τον Όσιο του ∆αφνώνα 

Μονή Αγίου Μάρκου όπως τη θυµόµαστε οι µεγαλύτεροι 



Το Απολυτίκιο του Αγίου: 
«Του ∆αφνώνος τον γόνον και της Χίου αγλάϊ-
σµα των Οσίων την δόξαν και Πατέρων το καύ-
χηµα, τιµήσωµεν εν ύµνοις οι Πιστοί, Παρθένιον 
τον νέον ασκητήν, θεραπεύει γαρ νοσούντας και 
των µελλόντων προλέγει την έκβασιν. ∆όξα τω 
σε δοξάσαντι Χριστώ, δόξα τω σε θαυµαστώσα-
ντι, δόξα τω δια Σου τον σεισµόν καταγγείλαντι». 
Τελειώνω, µε αναφορά πάλι, στο ταξίδι µου στην 
Κύπρο. Μεγάλη η συγκίνησή µου όταν επισκέ-
φθηκα την Ι. Μονή Κύκκου. Στη µεγάλη αίθουσα 
που φυλάσσονται εκατοντάδες Αγίων Λειψάνων, 
µια λειψανοθήκη µου τράβηξε την προσοχή. Πε-
ριέχει στη µέση Ιερά Λείψανα του Αγίου Νεκτα-
ρίου (που έζησε στη Χίο), ενώ δεξιά κι αριστερά, 
των Χίων Οσίων, Παχωµίου και Παρθενίου. 

 

Βαγγέλης Ρουφάκης 

Οι εργασίες άρχισαν µε έξοδα του Κώστα και 
βοήθησε ο Σιδερής Μπαχάς µε προσωπική ερ-
γασία. Ο Μανώλης Λιτσάκης έκανε µεγάλη 
έκπτωση στην αγορά των µαρµάρων. 
Στις 8 ∆εκεµβρίου έγιναν τα εγκαίνια, παρουσία 
του ∆ηµάρχου (τότε) Καµποχώρων, πλήθους 
προσκυνητών  και την παρουσία παιδιών  από 
µεγαλύτερες τάξεις του Σχολικού Κέντρου Κα-
µποχώρων, που συνόδευσαν την εικόνα του Α-
γίου από την εκκλησία του Αγίου Παντελεήµο-
να όπου έγινε η θεία λειτουργία.  

Ο αρχιµανδρίτης ∆ιονύσιος της Νέας Μονής, ο 
εφηµέριος του ∆αφνώνα Παντελεήµων Καλεώ-
δης, οι ιεροψάλτες, οι αρχές και ο λαός, µετά 
τον αγιασµό και την τοποθέτηση της εικόνας 
(προσφορά του ιερέα Παντελή Καλεώδη), πή-
ραν την ευλογία και συνεχάρησαν τον  αγαπητό 
Κώστα Σταµατίου Μενή.  
Εκείνος, καµαρώνει ευχαριστηµένος στη φωτο-
γραφία της διπλανής στήλης, ανάµεσα στον  
Κώστα Τέττερη και τις κόρες του Αγγελική και 
Κατερίνα, αφού η γυναίκα του Μαρία έφυγε 
βιαστικά για την αίθουσα της εκκλησίας, όπου 
η επιτροπή προσέφερε πλούσιο κέρασµα. 
Έτσι, χάρη στον Κώστα, ο Άγιος Παρθένιος 
(κατά κόσµο Πολύδωρος) ξαναγύρισε στο χω-
ριό του να δίνει την ευχή και τη χάρη του στην 
οικογένεια του Κώστα και «πάντων ηµών». Ιεροµόναχος Ακάκιος Μενής από το ∆αφνώνα 

«Ιερό προσκύνηµα Οσίου Παρθενίου του Χίου» 

Όσιος Παρθένιος ο Χίος  
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Του Βαγγέλη Ρουφάκη 

Εξώφυλλα και εσώφυλλα από την ατζέντα «Κύπρος» του 1958 που αγόρασα, παιδί τότε... 
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και µου φάνηκε παράξενο. Μάλιστα µε περίµενε 
στη γέφυρα του πλοίου. 
Έφθασα στη γέφυρα και βρήκα εκεί τον υπο-
πλοίαρχο τον µάγειρα τον καµαρότο και βέβαια 
τον ανθυποπλοίαρχο της βάρδιας. Όλοι τους κοι-
τάζανε προς το κατάστρωµα ένα άλµπατρος  που   
είχε παγιδευτεί ανάµεσα στα στόµια (κουβούσια) 
των Νο 3 και Νο 2 αµπαριών και δεν µπορούσε 
να απογειωθεί.  
—Έλα σε περίµενα να δούµε τι θα κάνουµε µε 
τούτο το πουλί. Λες να ’ναι άρρωστο και κατέ-
φυγε πάνω στο βαπόρι για να ξεκουραστεί; µου 
είπε ανήσυχα ο καπετάν Στρατής. Τον καθησύ-
χασα και του είπα να πάµε επιτόπου να δούµε.  
Ο καµαρότος πήγε αµέσως στα ψυγεία να ξεπα-
γώσει ψάρια για να το ταΐσουµε, ενώ οι υπόλοι-
ποι κατεβήκαµε στο κατάστρωµα και το πλησιά-
ζαµε όσο µπορούσαµε πιο διακριτικά να µη το 
τροµάξουµε κι αντιδράσει και τραυµατισθεί. 
Τελικά φθάσαµε κοντά του χωρίς πρόβληµα  και 
δεν φάνηκε ούτε να ενδιαφέρεται ούτε να ανη-
συχεί. Έτσι τραβήξαµε αρκετές φωτογραφίες και 
φωτογραφηθήκαµε µαζί του, αποφεύγοντας βέ-
βαια τις χειρονοµίες. Το παρατηρούσαµε  µε δέ-
ος ειδικά όταν για µια στιγµή άνοιξε και τέντω-
σε  τα φτερά του. Ήταν πραγµατικά τεράστιο. 
Όµως δεν θορυβήθηκε καθόλου από την παρου-
σία µας. Και ενώ συµβαίνανε αυτά, εµφανίζεται 
ο καµαρότος ο Κώστας µε κάµποσα ψάρια. Πάει 
κατευθείαν κοντά στο πουλί, του έβαλε µπροστά 
του τα ψάρια για να τα φάει και άρχισε να το 
χαϊδεύει πίσω στο κεφάλι και τον λαιµό. Το που-
λί ανέχθηκε για λίγο τα χάδια του Κώστα, αλλά 
στη συνέχεια του έριξε µια καλοσυνάτη, αρκετά 
δυνατή  τσιµπιά-επίπληξη στο χέρι, σα να του εί-
πε, αρκετά ως εδώ. Φυσικά ούτε που κοίταξε τα 
ψάρια του.  
Τότε πρότεινε ο καπετάν Στρατής να το πιάσου-
µε και να το µεταφέρουµε στο ανοικτό κατά-
στρωµα δεξιά για να βρει ελεύθερο χώρο, να 
µπορέσει να πετάξει. Ο κλήρος έπεσε σε µένα 
που φορούσα φόρµα και γάντια. Το έπιασα προ-
σεκτικά κρατώντας το  µε τα φτερά κλειστά, το 
µετέφερα και το ακούµπησα στο ανοικτό κατά-
στρωµα. Το πουλί δεν αντέδρασε αρνητι-
κά. Όταν µάλιστα το σήκωσα παρατηρήσαµε 
πως τα πόδια του ήταν πληγωµένα από τις προ-
σπάθειες που έκανε να απογειωθεί.  
Ο καπετάνιος το πλησίασε και το χάιδεψε δια-
κριτικά κοιτάζοντας το σαν παλιό αγαπηµένο  
φίλο.  Μετά, είπε  στους ναύτες και το λοστρόµο  

Ο καπετάν Στρατής, φί-
λος µου πλοίαρχος,  
ήταν ο άνθρωπος που 
µου έµαθε να αγαπώ τα 
θαλασσοπούλια. Στα 
ταξίδια µας πάντοτε κα-
θόµασταν µε τις ώρες 
και παρατηρούσαµε τα 
πουλιά που µας ακο-
λουθούσαν στο ταξίδι 

και που τα βράδια κουρνιάζανε στα άλµπουρα  
µας. Τα µελετούσαµε µε τις ώρες  τα είχαµε µε-
τρηµένα και όσο ανοιγόµασταν προς τον ωκεανό 
σιγά-σιγά µας εγκατέλειπαν. Στην αντίπερα στε-
ριά πάλι περιµέναµε να δούµε τις εµπροσθοφυ-
λακές των πουλιών  που µας συναντούσαν και 
γινόντουσαν η παρέα µας ως να φτάσουµε στο 
επόµενο λιµάνι. Είχαµε βέβαια αρκετές φορές 
και πολλούς µόνιµους  συνταξιδιώτες περιστέρια 
ταχυδροµικά που κροσάρανε µαζί µας τον ωκεα-
νό επί πολλές µέρες τα οποία µάλιστα τα ταΐζα-
µε  τα ποτίζαµε και τους δίναµε καταφύγιο στις 
κακοκαιρίες. 
Όµως για τον καπετάν Στρατή τα θαλασσοπού-
λια ήταν κάτι παραπάνω από συντροφιά και κα-
τευόδιο. Από τις κινήσεις τους και τις επιλογές 
τους στο πέταγµα καταλάβαινε τις αλλαγές του 
καιρού, αντιλαµβανόταν τις συνθήκες στη θά-
λασσα και πολλές φορές µε άφησε κατάπληκτο, 
όταν πρόβλεπε τις κακοκαιρίες πριν από το δελ-
τίο του καιρού που τότε έπαιρνε ο ασυρµατι-
στής. Η µεγάλη όµως αδυναµία του ήταν τα γι-
γάντια και πανέµορφα πουλιά της ανοιχτής θά-
λασσας και του ωκεανού τα άλµπατρος.  
Αυτά τα τεράστια πουλιά  τα αγαπούσε και τα 
θαύµαζε.  Όταν τα συναντούσαµε καταπέλαγα, 
τα παρατηρούσαµε κουβεντιάζοντας ώρες ατέ-
λειωτες. Ο καπετάν Στρατής µου ’λεγε πολλές 
φορές για τα πουλιά αυτά ότι, επειδή είναι πολύ 
µεγάλα και αυτόνοµα µέσα στην απεραντοσύνη 
του ωκεανού δεν έχουν εχθρούς. Εποµένως είναι 
αθώα και άκακα. Είναι αθώοι γίγαντες. 
∆εν θα ’τανε δέκα µέρες που είχαµε αφήσει το Ε-
κίκε το πιο βόρειο λιµάνι της Χιλής φορτωµένοι 
ψαράλευρο για Ιαπωνία όταν συναντήσαµε  στον 
Ειρηνικό ωκεανό ένα κοπάδι µε άλµπατρος που 
ψαρεύανε αλλά και παίζανε γύρω από το βαπόρι. 
Το σύστηµα του καπετάν Στρατή ήταν κάθε µέρα 
στις 11.15 να πίνουµε ένα ουζάκι µε µεζέ πριν πά-
µε για φαγητό στις δώδεκα. Εκείνη την ηµέρα µε 
πήρε τηλέφωνο  στο µηχανοστάσιο  πολύ πιο πριν  

Το άλµπατρος 
 



«∆άφνη» Απρίλιος 2011                                                             26 

Φτωχή Κύπρος 
 

Φτωχή Κύπρος, εκυρτώθης 
απ’ το βάρος του ζυγού, 
της σκλαβιάς οι αλυσίδες 
σ’ άνοιξαν πληγές παντού. 
Του ερέβους οι δυνάστες 
τα σιχαµερά σκυλιά  
κτυπούν άνανδρα στους δρόµους 
τα αθώα τα παιδιά. 
Οι καννίβαλοι Εγγλέζοι 
βασανίζουν τον λαό 
την πολύπαθη τη γη του 
την εκάναν µακελειό. 
Της δεινής στρατοκρατίας 
οι χυδαίοι αρχηγοί 
πόσο ακόµα µεσ’ τα όπλα 
θα µατώνουνε τη γη; 
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Περιεχόµενα 

να φύγουν όλοι από το κατάστρωµα, να ξεφοβη-
θεί και να επιχειρήσει να ξαναπετάξει. Εµείς οι 
υπόλοιποι γυρίσαµε πάλι στη γέφυρα και από 
κει το παρατηρούσαµε µε αγωνία. Είπαµε, αν εί-
ναι άρρωστο θα µείνει πάνω στο πλοίο. ∆ιαφο-
ρετικά θα φύγει.   
Ευτυχώς, µετά  από περίπου 15  λεπτά το 
άλµπατρος απογειώθηκε µε επιτυχία µέσα στα 
χαρούµενα χειροκροτήµατα όλων µας,  έκανε 
µια στροφή, γύρισε και πλανάρισε πάνω από την 
κόντρα γέφυρα του βαποριού σαν να µας απο-
χαιρετούσε και έφυγε, προφανώς για να βρει 
τους συντρόφους του.  
Ο καπετάν Στρατής τότε γύρισε και µου είπε 
σκεφτικός:  
—Σήµερα Μανωλιό δεν είδαµε µόνο ένα από 
τα πολλά πρόσωπα του Θεού, αλλά το χαϊδέψα-
µε κιόλας».  

 
Μανώλης Φύσσας 



Στον Ευαγόρα Παλληκαρίδη 
 

Εψές πουρνό µεσάνυχτα στης φυλακής τη µάντρα 
µες στης κρεµάλας τη θηλιά σπαρτάραγε ο Βαγόρας. 
 
Σπαρτάρισε, ξεψύχησε, δεν τ’ άκουσε κανένας. 
Η µάνα του ήταν µακριά κι ο κύρης του δεµένος, 
η νια που τον ορµήνευε δεν είδε νυχτοπούλι 
κι ούλοι οι συµµαθητάδες του µαύρο όνειρο δεν είδαν. 
Εψές πουρνό µεσάνυχτα θάψαν τον Ευαγόρα. 
 
Σήµερα Σάββατο ταχιά, όλη η ζωή σαν πρώτα. 
Εκείνος πάει στο µαγαζί, ετούτος πάει στον κάµπον. 
Ψηλώνει ο χτίστης εκκλησιά, πανί απλώνει ο ναύτης, 
και στο σχολειόν ο µαθητής συλλογισµένος πάει. 
Χτυπά κουδούνι, µπαίνουνε στην τάξη του ο καθένας. 
Μπαίνει κι η πρώτη η άταχτη κι η τρίτη που διαβάζει, 
µπαίνει κι η πέµπτη αµίλητη, η τάξη του Ευαγόρα. 
—Παρόντες όλοι; 
—Κύριε, ο Ευαγόρας λείπει. 
—Παρόντες, λέει ο δάσκαλος και µε φωνή που τρέµει: 
—Σήκω, Ευαγόρα, να µας πεις Ελληνική Ιστορία! 
 
Χωρίς µηλιά όλοι γύρισαν στο άδειο το θρανίο. 
—Στάσου, Ευαγόρα, ορθός, εκεί στη θέση σου όπως πρώτα! 
Ο δίπλα, οι άλλοι µαθητές, βουβοί και δακρυσµένοι, 
αναρωτιούνται στην αρχή, ώσπου η σιωπή τους κάµνει 
να πέσουν µ’ αναφιλητά επάνω στα θρανία. 
—Παλληκαρίδη, άριστα! Βαγόρα, πάντα πρώτος! 
κλαµένος λέει ο δάσκαλος ανάµεσα στο θρήνο. 
Στους πρώτους πρώτος, άγγελε πατρίδας δοξασµένης, 
συ, µέχρι χθες της µάνας σου ελπίδα κι αποκούµπι 
και του σχολειού µας σήµερα ∆ευτέρα Παρουσία. 
 
Είπε κι απλώθηκε σιωπή πα’ στα κλαµένα νιάτα, 
που µπρούµυτα γεµίζανε της τάξης τα θρανία, 
έξω απ’ εκείνο τ’ αδειανό, παντοτινά γεµάτο. 

 
Φώτης  Βαρέλης  



Μ
ε τον αγωνιστή της ΕΟ

Κ
Α και σήµερα ξεναγό στον τόπο της θυσίας ∆ήµο Βρυωνίδη  

(σύζυγο της αδελφής του Ευαγόρα Π
αλληκαρίδη, Μ

αρούλας)  
Λευκωσία 28-11-2010 


