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ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ

·----------ΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΥΡΚΑΤΟΡΙΟ
ΤΗΣ ΒΩΝΗΣ
ύrιό ntτρou ΣτuΑ.ΙΙ'.ΙΙΙΟύ

ΣΟΥΡΟΥ:ΠΟ

ΤΟΥ

τοi)

74.

γpα<ι:ιtlα
ένα

Ό

'Ε

φάκελλο

vό:

χωρ!ς χροvοτ.ριι\ή,
Cιμrοως .::rτijv

iJ..

ποu

~-κ α θ

γ u \1 α

I .:.

(;

δ ρ ι σ α

ω 'J

Πα)

κ α

ι
η ς

ης,

ώ

τ

π α Ρ θ έ

μ

,,

{.;!

ν
1/:W.

τlς π.εριοJσfες τοuς -kαl ιtι(αϊά·Η

φορτοι μf. λάφυρα κι

ένα πλι')&ς αiχμαλώ

τους

ilm'\I<O:Vε

-τοίί πολuσέλι~

f1,α1r1."i:"f1·ώ_ρ

τ η ν

v

1

γιa

στα πλοlα
Β(,"'δvλώνα, η1

τ !'1 ς

έ«κλησιό:

το σ!]:μείωμα αποτελεί

δ.ς

δια't'ifι:καν δέκα

κ<:ι1 π.:ριa·αδ·ηφοι αi,;:Jvες. Κι

~ Οπως καi

τi'-m::.ς ι<: ι

όπως ό:π(!)!Jά)•.•

λαχτα στΙς

i:ται

καi

ρίεuσε

~11:· ο λ

Ι v ρ

α v»

κι·

ί σ μ α ·r α

.!:πρεπε

ε

yιCι;

ι:;
νό:

ψταίσουν κο:i νCι: Υψωρη&Οv στ.ραη.ωτιι<a σ1
ο! ΚίmριοΙ. "Ετσι και τώρα τά Ο'Ύ!·
φη

τού

'Εrζε·!:Ητ

"Ερχοvται

;;

~»

.6 ρ ί'σικ oι.rvt η)ν
rr σ κ. α τ .;,:;: ο

«ν'

τή ου·vraγ:μα_·rΗκi!

Σό:v

:Πrοφααlζ.:.ι

Τετάρτης ι<ι
διαφύγει,

ομως

το

πpωϊνδ b:ε!νο

1Ί οίκογένεια

μf:, ίιλiψ<1 διαπΊ,':!1ώvει πι:)ς δl:ν
κι

tχοvνι:: δl'fft.α τ'

τ' δλ~-αίvοvργιο-. -~P\Jpxίζi-:~ Εισi cr~. λΙχr~'1:ό

"J{:!

δέχt.:Ί·Ο:-i

·y[ς

έ"rrkθiσι;"ι.ς

άr::pοπορ~ας,. πc~~J κ:ατC-..: ~6μα·rα t-~

ξοpμδ:

&νενδχλητη

κi'jς μας &εpo;roplo:ς

11)v -\J:υυtrα.pξfa

1\

μιΟ.ς ό:πλr1ς i::.J"rω. ~J··

ηαερσrrοpικΥ\ς κάλυψης.

0\ στpσ:rrΕ:ς :hr'

αόyοuσΝfΝ:S:'1"!tι::η δια:ψ.{;tνε,ια τ~}r; . μ_έ,p(Χς, Τ(;( άε-..
μ' Ι!iιια δαψ.ονισμέvο τ~

κ-t)··rω άryr' ~-οi)ς Υrλατ.::χvιώ:νες τ·οUς 1~·λα·rύφvλ
Λοuςr
vες,

μέαα

στ(χ)ς καια:πράσ:νους

κάτω &"'ir~

Μέσα

6όλλ<.ι

σ.ε

!1ι(εi·νη

κσ•πό:

θvoφpou;:xi;v.

·πλα καi

στ,;;

;rρο

με.ο;rημέρι

μιά

Μπα!vα.ιν κm:ά«Ο'ΠΟΙ

κοόpαση κα!
τrαγιώργη,

t<αλαμ~ώ-

-τ1ς

όμό:οο

t-

άτι··

nΊv

6iψα στο ''Πtριδόλι τοΟ Πα

rrΙJ,1ώ1ιτας άποu

·τ('!: κράνη

τους.

δ-
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τρt)Cεt

δίΠλα "!"ΟVς,

τοuς

δίνει νερό,

Ό Ποοιαyιώτης

Σό:ν ttαί•pvow μιa

&vάσα

Π•ΟU όΚpΙ•Οι\>ς 6ρίσι<ΟVΙΙτ<ΧΙ, σέ 'ΠΟΙό
θvοφρe>ιιpοi

δ:τr'

t-

νΕχονν ξεδώσει. ΕΤναι

K\m.poo.

την

Πάφο κ·ai ό:πδ

μέρη

τovc; έγκατt~ειψαν

μδνοuς

ο! έθvοψροvροi νά τrά!pow τά 51τλα

τοος

ιςοιις θ-ά. τοuς έκτελέσοw έπi

τόποι.ι

τρο.1$ά~ε

τf1ς

τό στpατάrrεδο

θα

yιατ! ή ΕΟΚΑ

την

τοuς

~νωση καΙ

Τοuρt<CΙ<ύπριwς!

-

καΙ

1toV 6.ρίσι<f;1'0:1 στο δρόμο

Πώ ι.'ιδηyεί στο

Μ-πέη Kt(t)"Ι~, στο mρ!Sόλι

1'00

άρχισαν κι

Γlαναyιώτη.

δλας vά πi

'1-

Γι&

8'

θα κατάσψαζ(
να προλά6οuμε
ν.dι έτrέμδω

μι::.

"ιΕτσι

Κuθρέας,

τήν

άγγi\ικά

στον

Κάναμε

-

-

πώς άv τrέσοuνε πάνω σε. Τοόρ

ΑίΠΟΜΑ!ΚΡΑ

Ό ΤοΟpκος ό:ξιωμστiκδς &Ίt'

η) σφαγή τοοι:;

Με πΌλλi:ι; τr.pσπά&ιες πείθcvv'ται τελικά

yιό:

fξω δρίακεται

τοuι; δuδ Tcupt<ovς άξιωματι

στο:μ!ποόλ, ,μf: τa 0"1fασ,μένσ TO\J

άλλα

ξ;ψ~Ίγανε 'ΙΙ'pωτοι.

φοδοwται

κοός.

Τά στgχχηωτάτοιχ;. ΤαJς

Κ:!

καηiφατσα:

γιa

μιa

φαντασηκή

wρολφτηκή απόθεση,

καi

6 ΤοιJ,ρκικος στρατδς

σκοτώνει καΙ ιι:ατdσφάζει τοος 'ΕλληVΟI<ιrπρί
οvς, ποίι
γιa το

εΤναι

χάος

6ασικ0:

άμέτοχοι καΙ άθωοι

τrοο δημιοvργήθ.η4<ε &πο

η)ν

C.I.A.
Στή σννοiμιλία άπ&νω ό

Παπα'γιώργης,

φτουν οΙ .'Ι!'ρωπ:ς μ'Ι'fαταριές. 'Απ' τa c.\νατο

τΟν tρωτa

λιΙΚά Κ•ρά,σπε&χ τοiί χωριού οΙ τοορκοι άρχΙ

ΤοΟρκοι; όξιωματι..:δς δy&ζει τή φωτοyραψ!α

ζοον

va

ι<άνQVΥ αΙσΘητή

Βαρο{ιν V\0Uψξ:1<ΙΕς ΎΙό:

'fl')v

va

wαροοqία τοuς.

av

fχει καί κεi110ς οΙκογένεια. Ό

τής yvvαίκας τοο ικα1

τG:w wαιδιώι.ι τοu, μι

έοcφοδiσοvν τούς

λά γι' αότη με δυΟ :λδyια ικα1 σαν τήν πα

δικούς μας ά'Ποδλέιποvτας &σι να '1'01)ς τρf

ρουσιάζει στόν Έλληvοκίιπριο δάσκαλι:ι δ τε

·ψQIJ\/

oi

φυyη, μ& καΙ γιa νά ''IICXι Ιτσι κι' οΙ

fδιοι $:Ι'ψαλt<rrεροι.

λευταΊος προσέχει
15οl.'pκωμοο.

Ό Γk.Ιναγι~ης wοτίζει το wρωt τiΊς 22αι;

τΟ:

μάτια τοϋ Τούρκου

κατανόηση στερv6τε.ρα

Mi.

καίει yιό: τiς π~ει.; στερήσεις

&-

έλληνο-

AiιyoOOτov μt τη νύφη τοv ·riΊ ΔεσποινοΟ ε

κvrr.ριακής

ξω στην <:WλiΊ τοiί σπιτιοΟ τΟ πι:JΡΙ6όλι τοu.

μιa δλά<ληρη 5δομάδα χωρlς ψωομi καi l!iλ

Ξαφνικά

'!fiJ>.ΡΟβολισμοl καΙ

νες άπ' τά δνtικά. Σi λίιyο
ρίζ<Μ' Πάνω

oi

φω

σφαίρες σφv

ά'lf' TGt ΚtψάλΙΟ: ΚΙ

λα: 6ασι..:a εΊδη διατροφi'jς

δλόιyυρά

η ~<όρη τοu ή Σ τtλλα, wέφτονν ι.ι'Ι'Ι'ροό

J.ΙV'fα

ν' άπσφόγοw το χαλάζι άτr' τic;

σιι:!>αJ,Ιί'ιΟ:t 'ΠΟΟ tξακολοuθε'i να 'ΠVΚΙΙώvει. Ή Δε
σ"ri'Q!'VOV τρέχει .μt λοξές κι'ΙΙ}ιπιι:;

σ-πίτι καΙ

τΟ

μέσοι. ΟΙ σφαϊρες, κατα

ι.ι:ομμαηάζονν

πρώτα 'τΟ

t<iJpαl!-tΙδαριο

ΤΟΟ

σπιηοίl τΟΟ !1σνα:γιώτη, τελ.ικa δμως στα·μα

η:iιν. Ή t'ιrί;θεση κσπάζει. ΟΙ Το~οι τρα
δοϋν

πpδς τή μιφιa τ'

• Αη Γιώρ

γη.

Εχ

-·
-

&Ίtαμεlw:ι
κο:! ρωτδ: άv

ΟΟθελαv vό: τοος μεταφέρει στfι Βώνη.
Ό δάσκαλος τΟν εύχαρισΊ·a, ·μa aρνιέται.

1"QVς. 'Η ~Qλδlα ή yuvαiicα τοϋ Παναγιώτη,
κι

οlι<:ογένειας

-- Γ1ρο·ημοvμε

va

Π!'ΙΡΙ'μέ'!!'ΟUμε άlκδμο:

ι<<".ιτάσταση.

Ό ύπαξιωματιa<ός δομως στiy.ι άρνηση τοu
δασκάλου
καi

άντιδρα

κινεi'fαt

vό:

σα

λυσσασμέ'llο σκυλλl

μεταφέ.ρει

γένεια .μέσα στο nζί'!!'»
προϊστάμενός τοο τΟν

6ίαια η'ιν

·roiJ

στρο:τοΟ.

οΙκο

MlJ.

δ

άποτpέπει fντονο: ά

πό μιa τέτοια πρΟΟ"!fά&:ια. Ό Τοϋρκος άξιω
ματικος τοος άποχαιρετiι:,

μάλιστα, φεύγον

τας, •μι!. τi'ιιι ύποοχεση πως θα φροντίσει

Ό

2

;μέρες, ίσως ξεκαθαρίσει Τσα μΕ: τότες fι

---3

va

μέ τήν οl..:ογένειά τοο

τοος

στείλει

.μι,;γαλύrερη όχ:τφάλεια μέσα στο

λουι:;

Τοίιpκους &ξιωμαηιι::οίις, ποv Μ ξαιια

λf;yo φτά>.>εt έξω &πο "f1\ΙΙ τrόρτα
ά-

&Ίtό τΟν Παναγιώτη σ' lvα ρσιδδl

διατροφi)ς μt l!iλ

περάσονν.

ό:ξιωματικόι:; μαζl μέ οο ύπαΙcτό ό:νώφλι "ΙοΟ αwιηοG

-μφιιι:a

Σt λiyo .μιa τ.ρομφη \l€>po'ΠQ1Πft ιι:ατ0;1Κα
λύπτει το ){QΡΙδ καi τiW τριγύρω κό:μτrο. ΟΙ

δρόμοι τοίί χωριοΟ γιομίζουν νε·ρά, γι' αύrδ

lνα
μαντήλι, σημάδι ποιροοσlο:ς (ky,..
θριΑmωv στό αttιηιι;ό •μa καΙ ύποδήλωση πα

κι'

οο~Κισι,ο:: μαζl.

κοι ξε;Φιιοvται ξο:νa στοος δρόμους τίiς κω-

οΙ

άποτραfiιοίίl."ται.

Μόλιi:; όμως ή &ομηΥία κοπάζει, ο! Τοup

Γ
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και

τΙς καται<ομ
κι

6-ρ\ο1ο:ουv<. μπραιτrά ·rοιις. Όpμοwε Q"f!t; έκιμi'Ι::Ηχ,
σπα&ιΑι
ηκιι;;.

ι;τ:τrάνε

τrόρτες καΙ τφοεtvαι διτrλοασψα-

fj

χ.Ι,,...ιλ<:n1

η1·ν

τον ό:πλούσ·rεpο

6ημαηαμό στα ρημαγμένα

τό μάη τοΟ δο:σl<άλοο •::rτέκι:;ται σ' fνα ζειι
yά.ρι

ι,-α

τα τrαyκό,;pιa

γιa ·roi}ro
yίνι;:'!αι
κ;'

Ι<αi

Δρ1rάζ0ΙΝ δ, τι

παrι.ηές

·εvα

ζεuγc!ιρι 6λoκo:lli'OVpyια δι.κά

τοv

παrrούη:ηα λείcποv~ κα! στb.ι
crno.vται ο\

ό:νι::ι8ει::.ει ύψώνεται .μεσού-

τά και'I'Οί.'ρyια I';V'Ii'IJ·
όχτω

Τοuρκοι στρατι-·

δαι<α~ σ~iν και
τό: ο:τrλα ·ι·οος

<J'τον τότrο ·τοuι; ·τό: δικά

τοο.
Ό δάtrκαλσς ΚιJtταγγέλλει

σε Ίοi:Jρκο ά-

ξιωμαηκο η)ν

σuμτrε··

ριψσρό: τωv στρα•rιωηκ&νν, τrοι'Ί ι:'!;ρκεϊται

~

λ(rπης τοο, σvμτrλη.ρωμέ•,;ης μξ

ι] Στιiλ··

τοΟ δα-

η vό:

γίνε:;

τr6λεμο!

Ό

ίjλιος

va

πάει

φεuγοuv κι oJ

yv!Jξι στη

σό:ν

άξιωμο:τι"'ο!.

ΕΝΑ
yv(-,x:rτO

τf1ς

περιοχfjς Τοσρικο

3-·--·4 Τοίιp~<:οuς
ά:π6

έvδεχό!.!!::.'"1

κό: .-;ι

--~
κο.-&έ.ιας

c! <$.t)~·

φοpτι.~μένσς

<j>pι~vά:ρει 6ιι:ητη-

ι'm'δτcμα μ·tιρo\:Jfra στο mτ•η τcil 00-

Q'1Κάλσυ,

ΎΟ σ1rf:ι

τfις

~ο

Τί

κάνε!ς ~.

&κό>μα; ~ Ar<, άΙ•'

πάρω στη

ο:Τι~ ω

σου"
y<ό:

vi% σt
Πδ:με Svb-

σκέφτεται σ'l'ii: -:.rς_~αcii: τfιv
στΟ

λοι ΊΙ(Ι

μπr.χivονι:ας α-τό

ίνα λανη:,ό{\φ ·--- "11'00 δtν τοος χ~)ρι:ί:ει
μως
·τοΟ

~ε-rζr.

ιητ <<itVX<:J~·()i(!'iOεPv» ~n,;i)ς ~Ελλην·Ο..!(ιηrρiους έγ

'Η ο!ιιccγέ'Υεια !lα
μπρο·

Βαλi"r'Cες,

--π·<J61:σf·a:f p~y~tf:.va

ολί.χις.

8-

'•Ο

'Πάνε τφιiJ,τ(;; ο! μιαcιi ΙΚαJ Ot ά/Ι.λο•
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- "Η δλοι fl κ<χνένας, τονίζει στο Για>ν
ΛοVρη. "Εwι ot Τοϋρκοι στρατιώτες κατεδαl
νοw Φτ' τ6 5χημα ό<τος άτrο ΕΥα σvvοδό,

στήν ό<κλησιά έΛληνοκύπριους άμάχους 1foU
σννέλα6αν

στl}ν

Κυβρέα,

στό Παλαίκυθρο,

,.ρΟ(;-μ&Οντ«ς ιξω άπ' το σπί-τι τοϋ δασκά

στό

Λου τό yvρισμό τοϋ Γιαλλούρη, yιά νά τούς

νύχτα άπ'

~··

στήν έκκλησιά

νΕξω

στι)

Με-τόχι.

τή

στο

Βώνη,

Μόλις

μεταφορά
τί)ς

Νέο

στο

τήν

π.ροηyοόμενη

τοίί

Βώvης,

Χωριό,

Τραχώνι,

Παπαyιώρyη

οΙ Τοίίρκοι εlσ-

6ολεiς διέπραξαν ένα όμαδικό έγκλημα. Μιά

Σ'r'ΝΤΟΜΑ

li

δμά6α τCΝ ΈΛΛηVQΚιrπρίωv

~~ ~ Βώνη. ΟΙ άvτρες δδηγοϋνται στήν

~ fl!O Χ"ριοίί. 'Εκεί τώς tρεwοϋν

t-

ομάδα Τούρκων στ,ρατιωτώv μ,.fικε στήν

6<-

κλησιά, ξεδιάλεξε lξη μέ έφτά έΛΛηνοκύπρι

ους, ciνάμεσα aτούς δ'Ποiους J1σαν δ Ζάρκος

~οwχιστικά, τ«ις 1rαίρνοvν τά χρήιματα, τά

άπό τήν Κuθρέα, δ TOIJtρOI)pOI) άπο το Πα

ρολ6yια, τά ΙαirυΛίδια, κι δ,τι 6ΛΛο ποΛV
τιμο -~. ΟΙ γυναίκες δδηyοϋνται στο

Λαίκvβρο, κι

Ο'χΟλdο ·τfk 8~ς, χωρlς όμως νά Vπο6Λη

ται άyνοούμενοι.

βο0ιι ιt' ·~- ΝΕτσι δσεξ κρατάνε στούς
ι<όρφοu:ς )6»\μornx μ1ropoίiv καΙ τά διαφvλάσ

σιά άι<ούστηκαν πvροβολισ.μοi ,.ρ0ς τήν με

σοuν.

ριά τοϋ Δηομοτικοίί Σχολείου τής Βώvηc;.

Σ:n)ν ._Λησιά τijς Βώvης !να 1rΛηθος

σήμερα θεωροίίν

Μπορεi καi νά τούς σκό

τωσαν, γιατ\ μόλις 6yί}καν άπο τήν bα<λη

ty-

κλωβιοιμi1ιωv Φτδ νέους, μεσήλικες, γέ,ρους,
τιιψ~ς. )(ωλούς κι' άνήμ1rορους εΤναι κι

ιίλλοι πέντε, ταUς δδήγησαν σ'

άγνωστο μέρος καΙ μέχρι

δ

λm; 0'\Ι~ρωμένο. Μιά θλιβερή μάζα άv
Θρώπ-ων στοΙ$αyμένη ο'ταUς τέσσερις τοίχους
τijς Wησιaς ·(rέρνει τή θΛιδεpή της μοίρα
κtiνtς 'rtς 65wrtρtς, τΙς πιιφές τiς ώρες. Ό

ΚΑΘΕ

ΠΡΩ·Ι· οΙ

Τοίιρκοι

Λεπτό πά1fλωμα κι Ε.να σεντόιιι

Σhίντι,

-

cy

ο υ Λ ε ι

6ιiσιμένοι να κάνουν άτ<Χν δΕ:ιν

α(ιτό χωρiς τηγάνιση· νερό6ρα

Ή δουλειά ποU tξαναyκάζονται ο\ tyκλω-

tξεVτεΛιb-τική:

εtναι 6αpειά,

Τοvς ύποχρεώνουν νά

μαζεVουν τά χαρτάκια άπο χάμω, . τά έληο
κούlςουτσα, τ' άτrοτσίyαρα

~ι... #.Μι δ ίίπνος στέκεται άδύνατο

lνα

-

ταUς 6yά

&:.!

εΤναι

...

-

ξuάφοϋ

ζουν ~ω μέ τό πρόστ.aγμα:

φαyητό τοvι;. 'ΠΟU άτrοτελεiται άπό Λιγοστό
ιnο

κι

σιηκώσονν πpωτα τά στρώματά τοvς

IIAΙ'Cς oi λiyo βασιλεύει. Πρiν πέσει
το
σοv.ροJπο δwουν aτούς έyκλωδισμένους το
πιλάJΙtι, Ι<!

φρουρο\

πvoilv νωρίς τούς έyκλω6ισμένους

fl

νά καθαρίσουν

τον cερο'Πότα·μο» τί)ς Βώνης. Σάν τελειώσει

yιά 1'ρt1ς σι.ινsχδμενες νύχτες νά κλείσει τά

τό καθάρισμα τοο ποταμοu πρέπει να κα

βλέφαρα τώv έΥ«Λω6ισιμένων.

θαρίσουν ταUς 6ασικαUς δρόμους τοίί χωριοϋ.

χτει; «αΘισμέvοι

σέ

Γιά τρεiς νV

κατά

Τον Ενα πού δδηyεi ατά βορεινό τοίί χωριοϋ

σεντόνι yιά

καΙ ποv το ένώνει μέ τήν Κuθρέα, .το Νέο

μιά κcφέκλα,

χαμtt χωρίς 'μιά κουδέpτα

fl lva

fl

νά μΠ·Ο~ νά ξα1fοστάσουν το τσαι<κι

Χωριο καΙ τήν 'Πpωτείιοvσα.

σμέvcι
τά τόσα ψυχικά καΙ σωματικά
64σmια κατ<Χτυραννισιμένο κορμί τους.

λίγο φω.μί, καi όχτω μt δέκα έληές, τ' ιίλλο

Άτr~ cαl πονηρά σuμ'Πειpιφέρονται

πρωί ψωμl Λιγοστό καi λιyώτερο χαΛΛούιμι,

err•

στούι; δVαwχουι; έλληνοκύπριους

tyκλωδι

σμίνους oi έ'Πιδορμεiς άνατολίτες.
- 'ΑΦ'ί<riει τά ροίίχα σας, ταUς Λένε, ε

χει ιfπ6λ~.a στ!} Βώvη.
"Εψι, .άφl'ν<Ινν

.κατόπιν έρχεται το τφόyεvμα· το 'να πρωί

το μεσημέ,ρι πατάτες Ι/fjρό6ραστες

f1

μακαρόνια, δλα κλεμιμένα άπ' cά σπίτια

tξσΝ<Χyι<αστικά

δλο

Τά ψωμιά τa ζvμώvουν

το

κές μας,

'tQI(Λi&uv ά;μέο-ως ·μετά, μόλις οΙ tyκλωδι

'\ΙΟU'\1 τό

σ-μένοι δδηγοοvται

ρεύwτας δικούς μας

Βώv.η,

οΙ ίδιοι

oi

~~~fς.
Μέσα' στι\ν άα<Λησιά μεταφέρθηκαν άρχι
κ~

oi

γυvαiκ·ες

ΠοU τJς έπιστpα-τεύΟVII να

άλείιρι,

nou

6ρ!σκουνται στον

~ω(Jι(τμέvοι, μά καθημερινά 1fpo-

ας.
ρα

ΚουδαΛοίίν

τ'

oi

δι

ζΙJ'μώ

τό κου6αΛοίiνε ό:-{γα
άν&ρώπους άπ'

άλευρόμυλους τωv άιδεΛψων Χρηστίδη

. Q'liτ~ι κι !λΛοι .Oi Τούρκοι κουδαΛοίίν

1SO

κουκκιά

τCΝ ''Ελλήνων.

ροvχι~ό τοιις, C:rτά σπίτια τους, παU τΟν κα
ση)

fl

κοϋwες μέ λάδι Λιγοστό, κά1fοτε τραχανάς

τοίις

ΠοU

Κεφαλόδρυσο τί)ς Κυθρέ
άλεύρι έδω καi

δίιο -τώ-·

μί)νες .μέ άμάξι, που τό σvρει τό τρα-

f

ι
ι

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ

156

μ'Ιfροστa καθάρισαν το j.tέ.poς, Ι<όδονrας τά

δέvτ•ρα, κατο:χαλώντας τa ι;nrίηα τής 'Ελέ
ΑΠΑΡ·ΕΥΟΥΝΕ ιω:βημεpινa τοvς έγκλω
Κα:ταφτάvει ο:ίηοκίνητο η

νης τe>u Ζαχ·αpij, στι'Jν είσοδο τοίl

χωριοίΊ,

κοvτa σΎο Γvμvάσιο τijι:; Κωμόπολης.

κατε.6αί·νει δ όδηγος άντά·μα μ' fνα

;Ε;ΔΩ ΚΑ! ΟΧΤΩ

δπλιαμέ.vο, μπ·αίνι::ι στην αύλ;Ί τf\ς
ποv 6pίοw:οvτα1 ο! α!χμαλ&τοι κι'
ό:1rοτ·ι:ινό\μενος στ·GΙJς
ζε;

ίίφος

προστά

6λοοuρδ οοοvς ικό5ι:ι το .μάτι

ά-

b:κλησιa τf1ς
σχεδ(ηι

κάθε λίγο καi λιγώ<ι --

κο:θη•μερινά

y.ραμμη

τοv:

μ Α1'ε!
Κι

δb:α ·η:(φα

πο τή μέρα πα'; τοuς fχοιινε eγi<λωδίσει στ!)ν

&:τε!

Οιφοϋ παί,pνr.Ι

σέv,

σέν,

σέντα!

τΟν aριθμ ο

ποιι

Gέλει,

S,έ:κα~ δb<α 1rένιε .• η ε:1ικησιJ τοUς ύποχρεώvε~:
τουλάχιστο φο

πως eα τοος ό'Πολύ-·
σοw,

τοvς φορτώνοuv στ

αό'r04<ίνητα

καΙ

τοίις >.<ουδαλοi/v στο γικαράζ Πι:ωλίδη
λογαριασμό τoiJ

τa

i~V

ίnrοοταηκa

ΚΙ Qip11'άζοVΙαζ τa ζοο τους;

Κα-rσίκες, 6&δια, cι<ό:rες, τrάπιες, χi'\νει:;, πρό6αrα, χοίρους. ~Αλλστε yιa νά διαγοuιμίσοuv

τΟ: έ:yκαταλειμένα στιiηα τC.W 'Ελλή·vων, κλέ
J3σινη::ις άπο μέι::rα δ,η άφισαv οΙ vσικσ«ι..φαί'οι
τους:

ρίιζι, ζάχαρι χαλ-

λούμια, κ, ε~α σωρό άλλα είδη.

Βαρέλια

έληές

Λευικοοίrλ.

μεταφέpvουv

στi'ι
Μπέη

Ή

πικ.ρη

Μάν-

άλήθεια

όμως

εΤναι

Τοlιι:; διαπομπείιοuv μέσα στa Τοίίρκιι<:α χv.J
ριά, φαvα:τiζοuν έvσντί.ον ;οuι:; τον δχλσ, ποι)
σuyκεvτορώvε·ται yίιρω άπο τ'

τους

λόyχει; καΙ άλλα δ"Πλα μέ τα δ

ποΙα τοuς άπειλοΟv ένώ ταυτόχρονα τούς δρi
ζαιν:
Γι<ιασύρ,

-·-·

η:η.ιοίις,

χιvζίp.

Π\σ'ΎΟi

'Ακόμα ι<α1

·ι6: φορτώvοvνε στ'

τa μιι<ρt:i

παι5ιa
τοί:ις

στrμι

τr1

δικiς τοvς

θε ><ι:rμμάτι

μέοΊ»

Κιοyιοίί- '·ΕπηχοΟς,

τ.ρες.

;a

τα άτrο ά:ιrοστά·

Τοίις

ΥΙό: το σmιηικ6 τους τ'

Ο"Τόν τrετρι:;τrό-

λεμο.

άιnrάζοuv ικαl :;ο φορτώvοννε στ'
τοuς,
ii::rc:l'l ·το νοικαωpιο
;ους. Κ/Ιέ~α;vε -ι!;; Όν.οιlπες, τό:

ΚΑΘΕ ΒΡΑΔΥ Ι<άθου.:ται στή

το δικό

μοναδική

μέ. πέντε Τούρ

σκάλες, τΙς σiκλες, ·ιό: δα
τηλε<φάσεις,

το Ι<άθε 11.

κοι

σέ

·;rolι

κλέψανε ό:π'

π6;<. μέσα
•ο

τα

πολιιθρόνες

μας τά σπίηα,

ό<κλησιά μόλις δρκχcrnι:λ

καη;>φλι,

-ιτ6·rε λίγο

οulσ".<υ, ι<οΥιόκ δuvατ6,
τας

δικά

'1'Υάpα

ζιδ·αιιlα.

ΚαΙ πivοv-

το ποτό τοuς φωνάζ<;ιvvε
κι

άλλα δpyα,ια

χτuvό:

ταλαίπω.pοuς τοlις έγκλΙΑ)-

6ισμένοvς

va

κοψηθοΟνε. Γύpω στόr μεσάνν··

χτα δpμοCνε μέσα ση1v h<κλησιΟ: μ· άλαλαγ

μο&ς,

ηοο.

Μκa άλλtι δ-μάδα έλληνοκu'Ιfρίων tγ~<λωβι

κλωτσοκοn&vε κάθε ~α ποu

σvvα;,·τοϋνε μπροση:); τους,

1i

oi..pvo-..Jvε μ& η1

σμ~.:ηι τη..., άναyι.:άζαινε νa πηγαίνει

tοω

6(α έξω ό:π·ο η1v h<κλησιά, δu6, τρεiι;, τέσ-

καΙ 'Ιfι:>λλf;ς τώρα μέρες στήv Κuθρέα

yιa

σερις η τrέντε έγ<ι<λωδισ.μένοuς οοοuς ικό6ε:ι 1'0 μάη τοuς πωι; τφέπει νά φ&ιε το

νά στιjσαιν τό ~yο:λμα τοίί 'Ατατοόpκ. Π ιό
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τΟν

λό τους τη νιJχτα tξω t<αl ζητοϋνε καΙ τους

~ιιλq&φμό.
Γιομiζιt 'fότξς ή δαρειά καΙ καταθλι'ΙΠ"ι

δάζοuνε σίκλες- οόροVσαν lτσι στΙς τέσαερις

ρ ν τ ά χ»

«r c

τους

κι

-

άρχίζοw

.

γωvιές τf\ς έκκλησιaς μέοα σε κουδάδες. •γ

κη άτμόοιφαιρα τf\ς νιJχτας μt lvα όδυνη.ρό,

στεpα δμως άπο λίγες μέρες fι ώσχημία:ι;

άιαήκωτο Οογyφό, mιιwέvο μtς τά κλάμα

αύτη καταργείται, γιαrrί θεωρείται ιiπό τούς

'ΙΙ(Χ,

τΟ\)!; Φιccττεvαyμους καi

τά δάκρυα ....

αi)Cμαλώτους σaν ίεροσvλία· πρστιιμδ:νε

vά

'λvτιιφύζε• ~νας στφvά Εvα άμορφο σωρΟ

δέχοuνται τα χτΙJ'Π'ήματα με τους ύποκοπά

να σψετω χεrροπόδαpα άπο τους τοιJρκοuς

νους καΙ τίς βρισιές τ&>Υ 'Τούpκωv στρατιω

των παρά να ώσχηομaνοw:ι; μ' αι>rό τον τρό

φpwι:D}ς. μξοα σ..η1v b<κλησιά.

·ο~ οι Δ»iοι ο\ nυχεροί:ι; τf\ς δpαδυaς

"11'01) ~ &~ vά περιληφθοϊιν crn1ν μαιlρη

πο στΟν ίδιο τΟν

ο Τ κ ο

u

τ ο

Θ ε ο Ο

μέσα ...

ΟΙ

λit:'rnlι · ~~ τήv ψυχή τους στήν φοιJχτα

άλλες·· δύο -πόρτες

τοv<; -μίισ«. Τwς εΤναι άδιJνατο πιά νά ιcλεί

ναι

σουν μάη fσ«. .μέ τά ξημερώματα. Λοuφά

καpφωμέ.ιες για

ζοw ~σ' iνα όδυνηρό, &ιιδό, κι' άδuσώ

τiς ιiνοί.ξει καί νά φύγει.

κατάκλειστες,

τijς b<κλησιaι; εt

διπλομανταλωμέvες

νά μη μ'Πορεί κανένας

καi
να

Μιά νιJχτα, στΙς δυΟ τοv Σeιrτέμ6ρη, tνω

-πητο· μ<φτ{φΙο τοΟ φόδου καΙ Τ'Ρόμου.
Μ<\ τΟ ΚΘf<ό συνεχίζεται Ολη ,.η νιJχτα. ·Αν

ό Παπαγιώργης κοψaται 6αθειά, lνας ΤοΟρ

ιιαν4νας τολμήσει νά δγεi tξω yιά ψιλό του

κος

_,.,. κι 1\ααν 'ΙΙ:ώλοi αίιτοi πού εt.ναι ύποχρε

σπρώχνει. Εtvαι ·μεσάνυχτα. Ό ΤοΟpκος -προ

ωμένοι vά το «άμουν, γιατ1 τά τρία τέταρτα

στάζει:

στρατιώτης

πιiει

κονrά του καi

τον

των αι~ εtναι ήλικιωμένοι άνθρωποι,

-

Κiλ τισιαρί!

60-80

Ό

Γlαπαγ:ιώργης ό:ν&ττο11'τος δyαίνe:ι άπό

-

~

oi

ΤοΟ.pκοι

καρτερδ:νε

άπ~ άπό Φ b<κλ.ησιά τά θύμαrrά

τους.

·Ελα έξω!

,.ηv tκκλησιά. τσv παίρνουν έξω aτόν περί

Mnrαlνow σ' dιτrόσταση ίση κα1 γ.pαμμη κα

γυρό της, στο νεκροταφείο. ΤΟν πε-ρνοϋν δί

vονlkfι ό

πλα άπο με.ρικούς σταυρούς &πό μωσαϊκό καΙ

fwxς άπ'

τΟν άλλο κα1

αiχμάΛι.;rτος 1τροδάλει

άπ'

την

μόλις ό

πόρτα,

άι>

χ~ζει δ ~ των χτυπημάτων με τους λο

it

Q"fούς

τούς ύποκοπάνους

ντουφεκιων

"riiJv

τΟν όδηyοϋν δίπλα σ' lvα τοίχο πετρόχτι
στο.

Ρωτοίhι τΟν

Γlαπαyιώργ·η

τουι;. ·:ξ:-ri)y έ1rιστροφfι στην b<κλησιά τοΟ
αfmιαλώτοu 6
χ ο ρ ό c;; έπαναλαμδάνε

εΤναι Ζητοϋν τό όνομά του.

.ται. Τά .tιρω~ά» Μεχμετζ1κ συνεχίζουν τή

φίλου τοΟ δασκάλου,

δpα:στηριΟτη'Ι'ά τους στην πλάτη τ&>Υ άτυχων

νυχτιά.

βιιμάτQ\1 τους. ΕΤναι στιγμές
σα στΙς σuφορ~ασμένες

-

στιy·μές,

μέ

τοVτες νιlχτες, που

δ Ι"Ιαπαyιώρ:yης ξαναφέ,ριιει στή σκέψη τοιlτη

τή ρήσ·η τοο ΝΜ<ολάου ΜuστικοΟ:
civτi

τoii

[•Ήμε
ι δ ρ α σ

τοiς

τcj)

c

ν

οuδt.ν

σ α μ έ. Ύ ο ι ς

ci ν τ

σε

Ιct~}

«Τ

i

δ ε

λυ-πήσαντι

σπουδάζεiν

ά

ά ν τ α "Π ο δ ο ϋ ν α ι,

λv-πηρόν
τ ά

aπ ο δ I δ ω ιι;»

τ

ij

ς

λ

av

ξέρει

το

Λάρτα· κάνουν τάχα -πως δεν ξέρουν ποιός

ΣΕ

λίγο

προβάλλει

ι'ι σιλουτέττα

τοΟ

Λάρτα, μές

τοΟ

τη

Σ τρέφονται καί ρωτοΟν το δάσκαλο.

-

λίιτος εΤναι;
Ναί.

Ρωτοw μΕ τή σειpά τους το Μρτα.

-

Ξέρεις τό δάσκαλο;

-Ναί.
Άρχίζοw, ίιστεpα άπο τίς ciνύπ01Ι'τες καΙ

έργα

τΙς άθωες αότές διαδεδαιώσεις, άλύπητο ξυ

η ς

λοφόρτωμα των δύο αί)Cμαλώτων. τους χτu

uπ

ποΟν ό;σταμάτητα, μαvιασμένα σ' δλο τό κορ

εη: t ΕΝΑ ί1ΕΤΟ I Ο συφοριασ.μένο σού

μί, μά ταuτόχ~ τους ζητοVν καΙ τά λε
- Α.δικα τα δυό δvστuιχισμένα -πλά

φτά τους.

ρουπο, μι<\ ΙΙΙ5ιχτα στΙς τέσσe:ρις τοΟ Σε'ΙΠ"έ

σματα -προσ-παθοw

δρη

δΕν fχουν άλλα χρή,ματα. Πως π.ρόλαδαv t<αi

σκοτώνουν άπό

τό πολύ τό ξύλο

τόν

ΠαΟλο τόν Γfαιιλάττο άπο τήν Κuθρέα.
Πολλοί γι& τήν άλήθεια σχεδόν δλοι ο\

κλωδισμfwt,

Jiv τολμδ:νε Uστερα

t:yάπό τήν

χτrινώ&rι ταύτη δολοφονi« νά δγοίινε γιά ψι-

νά τοvς πείσουν

πως

τους τά -πftραν άλλοι ΤοΟρκοι. Φωνάζουν ατή
μαv.ητά τους, στΟν Πσπαyιώργη.
'1Εσύ εfσαι δciσκαλος, έ; Φώναζες τ&>Υ
-παιδιων •ιΕνωσις! Στηv 'Αφάνεια που δού-
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τrατέpαι:;

με μιό: το&ρκισ-

'~"α

πού εΤι,-αι κι

'Αλή&ια;
γιό:

πο:ιδιι;;:,..,.,
μαζi ·μΕ: τήν

ηΊ μψτέρα τοuς, στο σχολειό

Υ Α&ι!(α δ Γ!αιrαγιώργηι:; προcπταθεi vα τώς
καταμαpτuροΟνι:

τpιι~v

αύτό: αΙχμάλωτα

Βι::ννης, εΤχε 6yε'1 τή νύχτα yιό:

στά οVρητή.ρια ·1τοU 6ρί·σ~ογyαι έξω σ-rήv αύ-·

Ή

λi)
τrou

η)ς έι<κληα,&r,.

Σ>ο

γvρισ μ;) σΙ

τοίlrσι νεαροί ατ.ρατι.':>τι:ς

μά-

στ:J

άτrδ τον

τα θμίιμα·rι'i:

τους,

;ό; άτrοχωΡfΙτήρωι γιό:

αv

w·τω κι' ffiι oi ΤοίJρκοι S.έv
δέν

~rOv

1η·~·

τ<'; χ;τuπήματα σwεχlζοvται
Κά·πση;;,

1<0:-

τ<Υπιν τά δuό τοvς

κο:J τά δάζοvν να

καθήσοuv

κ·αλντερi•μι ;fiς

σι&ς
-τα.

προσμένοv

σα

006γαιιιαν ό:πό

νά τά

μ.ξ: γι:ιιvα'iα ι<:α! ιjpωϊο~<.ό: χτ1!11;ο\μα-rα. Κ ι
Δ

5ταιι

Παuλ1Jι:; '1'\Ι~ΙΥΕ στο μέρος κα! yύp1ζε

άllίrnαrrτoς, αύτοi 1Tfjpαv i:iίfσεις α' ίσ;;.ς Ο ε

ναι; όmό τον άλλο
χτuπδ:

οί ό!Jδ α!χμσλWτ;:;ι

σησvδες

Βάκχο -~

cπό:οεις δ
τας

ηκ'i'ς

ό:φοG πιr) πρ1v

π-ρόσψεpαv n·λο(οσιες κι'
χα

πως

τίJς

vά

ι<ι

άρχισαν vά

δ 1ψ&ποι;, καrοπι•,ιι'.ι:

τέλος δ

τpl•τος

10\ίδωσι;:

τό

χτίmημα, δαpώvτας τον μ'
ναμη στο

1:011

δείπι::pος ΙΗ::<I
τελειωηΙ<ο το

δλη

τοu

η)

δύ

στοι.ιάχι.

yιa vά σuvέλθοuv πρ&.

Ό άμοιρος Παυλης οοyαλε f:,ια «άχ», .μπf\

ιc~αλe>Οv τοος Μ α!χμαλώ-

κε στfιv i:ι<:<Κλησ•:χ διτrλωμiνος, ι;;ρατώο~τας τι)ν

κοιλιά του, ε'f·π·ε
fπε.σε δίτrί\σ

'f.V Ε

στ&ν

p ό"»,

κι·

πεθερό τοv,

ityupr.

τον

Κοίιλrι,

ποο 6ρισκόταν ξαrιτλωμένος χο~μαi ατο δά"Πε

η'ι vίικrα ή
στρΗj>οyί;ριζε
nου

μ•1
τ

-rr
α

ω

ν

τω
η θ

ε

I<

ό:ρχfjς

6

τ

δ

"'θ

«'Α 11 θ p ώ-

fιδιΙ<ηκότας

έξ
I

η:ιΟ Μuσηκι:ιu

J.Η.ιαλό του:

·μ

ε
ν

o--r.C.

\.1
ι

'(

ς
ε

χ

ε

δοξάvσ

α

I

Ρ

κ
ζΨ

α

ί

α··

δ.:ι η1ι; b:κλησιδ:ς, η·άvω στδ πι'~πλωμά

Ό

ΚοιJλης τCJuδωσε δuδ γουλι~.ς vεpi) κι'

Πσ:uλi)ς
τΟ

6

'!J. ε

liyuρι;. στο nλεu;:κ) yιό:
ά

ο

V ·rr ν ο,

Καραγάτσης.

ΌΟ

γέρο

νa

κοψηθi1

δ-πως "rOV

πε·fk.p6ς

"11'1στεψε

πως δ ΠQ.\Ιλi1ι;

Tijv
ΣiΕ

ΓΕΛ!Α

ΞΕΣΠΑΣΑΝ

ΤοiJpιωι

oi

ψραιιpο! σό:v το πρωl &ωuσαv τδ ·ιη::θερο

va

κλαίε.ι δuvα·τά yιa τ{η• άvαπά~.-•η::χο χα•μο -τοu

yαμ"f'"ρΟΟ του. Μπ~αv crτr'jv έκ>;ληαιa γελών
τας,

6ρ\ζοντας

τοος

γκιαούρηδες,

στο νεκρο μιa κοοδέρτ<:r κα!

πέ.·~αξαι•

διάταξαν τοlις

αlχμο:λ&.οοι; vΔ: 6yοvνε ολοι άμέσως
τrαράταξο:ν δλοvς

στο

στ-ιjv

αiJ'fO

ταιιpι:οκ·Ρατία

«ό:τοικοί ϊΟ\J ι!·ξανα-y«αστικό:

61

έξισλα.μίστη-

ιο:αv

-··-· κοντά ση)
'H<:rαv οΙ Ιδιcι vεαpol τrov σκότωσαν τΙς
μ&: χτιrιτήματα

κοιλιά τi'νν

&-

τvχο έκεrvο χG:>ρΙ<Χνό τους τον ΠαΟλο Παvλάτ
το,

ό:rr.O τι)v

Κvθρέα. Ό

δuστvχισμivος, ό

θλ16ερι:περα

η);

itξω.
μέ.ρος

α~χμαλwrοι,

oi
ΚΙ

δι.ιηκ.Ο

σι.ιναισ%-μα-τα κι

τουι; η1 μοl'pα, Vποχρεώvσvντα;

va στpα

φοΟνε μι!: κzrτ<Uθνvαη τον auη!<o -rοίχο

b<"Κλησιδ:ς. Μή;ε δεξιά,
ροΟvε νά ι<οι-rάξουv.

μήτe

ΕΤναι η

τοi.J.ρκοι φuγσδε.:Ίοvν το vε.κρό!
πάπλωμά TO\J

καi

σt

μιό:

μt

&rr'
η1ι;

μ•rο
ώρα ποu

ο1

τ uλιγμέvο σ; ο
τον

άπ' τη μοναδιιοΊ πόρτα ;fjς b:ι<:λη-

Ει\ΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ
αι&ς yιατi

α~t:Κ

OJI
-

159

$λες δυό ήα(Χ'ΙΙ

διπως προ

-

διτrλοαμπαρωμέ"δ:ς, στ.ρi6ουν

6feιa κ;α\ ~λοvθιώvτας πορεία &vατολική,
κατευθUιvοιιντ<χι 1τίσω πρός

τι)

χαρίζανε δχι μονάlχα καινοίίρyιο,

μa ι!tσίιy

κριτα -πιο βάpδαρο

6

χ ε .ι .ρ ο τ

ν η μ α

ο! tψέντηδες. wΕτσι σώτrαiσε.

νότια 'μεριά

τiji; ~ι&c;, κεϊ πciι 6ρίσκοwται κι

οΙ

ΚΑιΠΟΤΕ ΕΡΧΕτΑΙ το Σά6&χτο. 'Εφτά

στσvροl τοϋ \Ιδ:Κροταφείου ό:πο τον 'Πέτρινο

τοϋ

καΙ ψηλό τοΤχο :tοίί \ΙεΚ.ροταψείου τΟν πετά

ΕΥ<Χς Τοϋρκος στρατιώτης .μτrαίνει

νε σά σκυλλl Θξω στa χωράφια. Έκεϊ τΟν

κλη(Jιά,

~ 6Ι(tα""!'!f<ά, δτrως

καΙ τΟν όδηγά στό γραφείο τοΟ άξιωματι

- δτrως. Τfιν άλλη
· τοϋ ~ινοίί σwτρόφου τους. 01 Τοϋρ

κοι στρατιWκς οίίτε στη γυναίκα τοο,

μa

οίίτε σ-τa vαιδιά του η σε κανένα δικό του

η tί\19 tyrιτ~ να παρευρεθεί στήν τα
φή του. Κλεφτάτα καΙ κρυφά, καi σav το
χει;ρδτφο κQΙ<οίίργο

τav ΕθαψΟeΥ.

Πέρασε,

<fλλ.ωατε, πολVς καιρΟς νa το μάθει ή γυ

ΣΕ'Π1'έ6ρη.

Γ(ι,ρω σ-τίς

φωνάζει

τόνομα

κοϋ του. ΌQ Τούρκος
μ-προστa σ'
βρίσκονται

τοϋ

με

κι

δέικα

"·Ενας τοι.ιp4<οι<ύπριος

ικάθεται

δλδyυρά τοv
τουρi<οιώτrριοι

ό:πό τήι; ':Ε-πηχώ,

άξιωματικος

&<ουσε

Ό

φαίw:ται γιά τό βάρ

βαρο ξυλοδαρμό τοίί

να μάθει την αΙτία, τοδτrαv

1Ι<J'i'ι<α του, yια-ri

κο άλλωστε "ταv -

Παπαyιώρyη,

ρώτησε

δτrως φυσι

-

ψέματα, κι' fίθελε να

δια-πιστώσει αύτσπ.ροσώπως τήv αλήθεια γιa

ρα του,

ΥΣl'ΕΡΑ Α:ΠΟ ΤΟΥΤΗ τη τραγική -πο
ρεία πω) ή μοίρα χάραζε γιά τciιc; -πιtφο

yεννηlμiΥQ\.1ς κείνους αΙχμαλώτους, οΙ τελευ
τΦοι ~ιgm> v' <Χνησυχοϋvε.
Χ:r4ς ~-rαv ή σειρό: tοϋ Παυλij, διαλο

το δάσκαλο.

Μετά

τΙς

nτρώτες

σεις:- Πώς σε

tπάyγελμά σου;
σα -παιδιa έχεις;

&νιχw:vτικ€ς, έρωτή-

λένε;

-

Ποιδ

-

ριο Φιλου, ιcι' άντιμεθαίιριο άλλους.

κάτοικος τijς Κυθpέας

Σa wχ-rωσε

κι'

Ε:π-.ρόι<ειτο να

τciις δώ

-γης τrλrμιάζει το

Δομήνικο καi

τοϋ

ΡΑ φD.ε, τί εΤw.χι αότa -πciι γίνονται;

τό

Πό

f\

Εfσα.ι γνήσιος

κατάγεσαι (ι;π' άλ

λοϋ; ·μ,.αίνει στήv -πιο Μιαφέιρουσα γιά τΟν
Πατrαγιώρy.η

έρώτηση:

Ξέρεις γιατί σ' fφερα tδώ;

b<ιμυ

σ-τηρεόε'Ι'αι:

-

Ποϋ εΤvσι τώρα τa -παι

διά σου κι ή γυναίκα σου; -

Ο'ΟUV τό λιyCΟ'"I'ό τους -πιλάφι δ Παπαγιώρ

εΤvαι

Άπο -ποϋ εΤσαι;

γ!ζΟII'I'Ο:t' eδ.ριο θ&ιαι ή σειρά μας. Μεθαύ

-

Πο:τrαyιώρyη

χρυσος άνθρωπος, κάνει το διερμηνέα.

του προειδοιιrοlήβηκε να μfιv το πεί στή γυ-

-

-

ΠοΟ θέλετε να ξέρω!

Τοίίτοι έδώ οΙ στρατιώτες λέ"δ: 1rcδς

ΔΑν. ν&μίζεις τrως κάτι τrρέτrει να σκεφτοίίμε

πρσrρέπεις τούς δικούς σας να μnv πηγαί

yι(ι

νουν ν' άyκαpεύουνται σ-τοίις δικούς μας,

va τr~ουμε

~

6

χειρότερα; Χτες

την έ

Πauλi)c;, αίίριο θό: .ρθεi ή σειρό: ή δι

κιά μου,

με&ιχόριο ή

άλλου καί 'Πάει

διοκή σου,

λέγοντας.

w

Av

στερνότερα
ijμαστε

άλ

0-

τ(Χ'ΙΙ τciιc; διατάζουν.

~ ·ο:χι. .ιιταντά δ Γkrτrαyιώρyης, εΤναι
ό:π~"~ rα ψεύτικη ή κατηγορία.
Ρωτεiστε

ληΜyyυοι &ν έτφε-πε να -πάpοvμε. τΟ

τ~ς μ-προστά μας. "Αλλωστε, δταν lιμέvα

τ' ι!ιι<ο\ισει δ &ξιωμqτ•~s..,, να ρθει να έξετά

/Sχι; Χτ€ς μ6 -πήρανε στΟ Μτrέη Κιογιοϋ.

'""':"
yφΟ μα;ς (ι;πόψε, γιa ν' ~~~~ε. Να

οςι τό Ά~β.,...χ τό μάθει, Τσως καΙ σταμα·

.~

frQό.fl't ή άτκχ.ράδε)(τη κι' ό:πd:vθρω-ιfη

κ~~:

-

.

στι'ιν έκ

σ-τρατιώτες.

w.χiι<ά του καΙ τa παιδιά του. ·ο πεθερός
τότες άλλοίμοvο στι) μοί

το ό:πόγεvμα

άξιωματικος

fνα τροιπέζι
όχτw

5

.. Οχι,

..

#;yώ φο6οϋματ, ~'f(X'II fι &τrάντηαη

τσV Δcψ~VIt(OIJ.
~ο rlcm<χyι~ργης

σκέψτεται

κεlνη

τη

στttγμή να κατε&ϊ σi όιπε:ργία μόvος τοu.
Το γεyοWς 8!JG>ς, συλλοycΧται, -πώς

μόλις

τrptv ό:πο δυb wχτες κακοτrοιήθηκε τόσο ώ

μά, εWαι σJWd:δι άλάθεvτο -πως

6W θό: τοΟ

με προστάζοw γιa άγγαρεία, -πηγαίνω

Προχτεc; καθαρίσΟJμε τόν

-ι')c)ς δρδμ~ς. τfiς, Βώνης.

f\

Ξερο-πότΟJμο κα1

Τήv -πε.ρα9'μέννι

6δ?t>tiδa, το σιvειμα τijς Ι<:υθρέdς, καθως καΙ

τους ,δ!>Q:μους, ό:πο τοϋ Μαλαοϋ Τσα μδ τη
Χρ~σι~. τήμεpα καθάρισα τοuς τεντζερέδες
και τα :"ιΟ.tικά. Πώς, λοι-πόν, μ-πορούσα vά

βάζω τους άλ.'>υς να .μη δουλεύουν κι t ω

να δουλεύω;
-

Υ

Τογρουτούρ . .,.ωστά. 'Α-παντά δ &ξιω

ματικός. ΚαΙ προσθέ-•. 1 •

·
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πώς τrαpοτpόνεις
παίpνονν τδ φα-

ματιικος ό:πομένει μ' dνοιχτο

·--

το στόμα,

Na μοΟ

Ποιοί το 'κΦ'Ο:ν αύτό; Βpιrχ&ται.

·rοίις φέρετε Θδω, προστάζει. Θά τοuς πάρω
διαμα.ρη)ρε·rαι

δεμένους στο Τζιά(δ)ος.

--· Shiivτι ΙΚαΏ"τf:, i.'iφuγε

πάρω
μου;

Καi

δίνουν τόσο μπόλικο,

τiΊ γροθιά

πέζι ό

iht'

με

μωρέ.

άν-

μέ τέτοιο

Μιλδ:

~ Εfναι λryοοτδ αότο. ποί'ι σάς δίνουν;

νά τον

6άι:;ιδαpο τρόπο.
-ι+rr,nε

ό:τrαντ& δ δάαι<σλος.

σt 6α>σσvίιτοvν, νάρχεσαι νά μοΟ τό

Κ~λά, ι<αλό:, άτrαντ&: δ άξιωμστικδς,

tyω

σάν

άνθρω"Ποι τοΟ Διεβvοuς

θpοο :tταupoO το&ς'!Ι'λησιάζεις καί

τούς κα

ι<α! μ&ς κατηyοpε'ίς yιά τήν ιcα
'll'ou brικpα-rεi δω πέρα.
Δ~ εΤναι καθόλου σωστό, άπα\1'1'&: δ
Ματrι:tyιώρyης. ΜοCι
γενικές πληpο-

θέλανι: vά

πόσοι ε!μαστε, τί

11σδvαι τά

Δέν τ' ι:'φ-

vιέ:μαι

στραηωτες

του καΙ

έντονο

τφοσοχή.

11'pοσέξαvε

στό

oi
~ο:.&Ι'{κ·με.

·οχι γι' αίΙ"r&: τa θέιματα. Σε κατηγσ·
ροw πώς κα-rι:\rγγειλες στΟν
ψ,;.μ<ι;
πωι;

του, fνα

yii.6:·-

&πορεl ·

-~ Γι•ατί γελ&ς; Ρωτάει .
Γιcιτί,

--

Ctτιλσύστατα,

aν τολμήσω νΟ:

ρτώ νό: σε δω, 'Πρi})τ' άπ' ολα δΕ: eα μ' άψ!·
'"α~, δεύτερο,

τi] νύχτα Θά μέ σκο-.ώσουν άtrr'
θό:

σt

τό ξί>λο.

σκοτtJο-οuν;

wΑς

ooιrJ κα! θ(ι δοοv!

κάη;,.) σηΊν

b<:κλησ,ιάf v«"i σΕ 6ρ!σκω κσ1 ν-~ σ€ ρc-.Υτ<:J γι&

όλη τiΊv κατ\Χα;αση ποv έπιικρατε'i έ:κε.i. Πή
γαινε ϊ~"rρ-α: σ··rΟ ~<·Ο:λό tι:.:αi

μη

Στο σημε'iο έτοί.ίτο ξαι;αμιλδ:
γης.

άπαντα

6

αν

'Ε~ρι, >;αυρό;

wΕ\ια πρδ;γμct

--

δά-

<-v~

άπ·ο

μi: τρόπο

Tδv 6λέπει ό

ξιωμαη~tος κι

Σ ταvpό

σας ><<"~ομε·ταχεφιζόμαuτε.
Κt

Δργη στοuς

έφιcηχ

va

--~ Π·οιοi

έτσι., ·τ.ΟΟς

,,;

τούς

δάσκαλος, άφίνει άθελά

λιο πικρο

ΠαιΙQιγιΟ: &νάποδσ.

'ΙrQΙ:ι

η1v

Ό

η
κι

τοuς κανοvlσω.

σcν..ιν ν' άνέ6ω Ίσα μt δC::.

σάv κάποτε ο!

11οι τ<ιCι

eα

Στρέφεται οοτεpα μέ θuμο κι

άyναντί·μ. "Όμως ·σi κατηγοροΟν dι<όμα πώς

μετα

;;rτov

~Αν άλλη φορό: σοΟ πouv

·-..

~· Ρωιτε'i'στε: το&ς στρατιώτες σαι; w:"ι: σάς

......

τα; στο τρα-

θρωπο, σννταξιοΟχο δάσκαλο
χειρίζεστε

τf]ν πείνα;

i')

τονίζει:

πολιηέλεια vά •μi'ιν τδ

θέλουμε w:"ι: τrεθάνσv-

ήταν

Cr11'ά11'1'ηση των cηρατιι.πι.::W.

μπορι:.!ς vόι

άπb σένα.

u&ς βοηθήστις

eα

Κι

ι.η{) χρω

στδψ.ε

Π&ς δεν μ•rropl)!

καvε~c'Ο: ι:,.,_

Λέγε τί

στρα·η-

δ/Τ(

ώτες.

...-

Υ!Εχε·τε αι<:ού<ιει v.ανέ'I'Ο: τέτοιο παράτ;;:;-

νο dm'δ

τοΟ 'EpuθpoiJ !·rαl,.!ι"(1ί.ί;

1'.-() ,·- 1 ,

~<άμεr τσ)ς τα σχω..σvάμε .
φ·ο.γητό τ.pεi'ς

vοιιvε

η

μέρα

0:ς

aς ·μi'J μ<άς δίνουνε κα-

θόλοu· aς μδ:ς ά:φίvοvvε τΙς vύχτ€ς vά κοιμό
μο:ατε.

-- Γιατι δΕν κοtμ&στε; ό:π-ορε'ι ό &ξιω-·
πω

1(1

αuτδ ....

Τήν Ιδια

μαηκός.

δ Γ"'~~'αyιώpγης 1η:.:τάει

το πουκάμισ(ι ~αi δεί,e'ε 1 στbν ΤοΟρκο άξιω
·ιή•ι δλόμαι.<,.ι 'f<iu πλάτη. Ό Q-ξιω-

ΗΟχι,

άτrαντδ: δ δώ.η<αλος.

Γιατί; ξαvαpωτ& ό ΤοCιpκος.
Γιατί,

aπλούστατα, έδω τώ.ρα ΚΙ

lvα
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ι.ιJiνα 'Π0Ι) ιf.μαστε έ-yκλωβισμέvοι στήv

tκ

ιςλφιά, fjavxoι δεν Ι<ΟΙμηθήι<α:με ΟVΤε σχε

- τί μέ θέλετε πάλι; 'Η πλάτη μου εΤναι
άτ.<όιμα κατάμαυρη. Θέλετε μήπως να μέ δα

δόν μιά wxτa. Κάθονται στήν εΤσοδο τi}ς tκ
κληΟ'ι&; τrίvWΙΙ .δvνατσ ποτα VEO, οόίσι<ια,

σαvίσετε ξ<rvά; Δ€ βγαίνω.

ποlι ~· 6-π' τα δικά μας σπίτια, φω

Εγνεψε καi φύγαν;

νάζονν,

~ με c:Χλαλαyμοlις τ1ι;. καρέ

~

ω.λα ~τικείμενα μέ ξύλα, ιcα1 στο

t(t

Ό t'τri κεφαλής τcιU άποστrάΟ'ματοι; τοlις

-ΞΗΜΕΡΩΣΕ Η ΔΕΥ"Γ'ΕΡΑ 16 τοϋ Σε

τιλος μ'τl'αlνοwι μέσα <ri'ήv tκκλησια,ντοu

τrτέ6.ρη, κι

φεκ~ τή

άραχλη ζωή τώv αlχ.μαλώτων τi)ς

στέγη

τ.ης,

μτrαίνουν

στο

ι.pό, wJ!Qδoλow ιcαi σιέται δλο το χτί-ριο.

ή νύχτα 01<rnαζε σέ λίγο την

Κ011τα στα ·μεσάvνχτα -

Κατ~ιν άρχi(οuν να ιcλωτσοίίν δποιον 6ρί

μεσάιvυχτα ι<άθε Δεvτέ.ρας εΤναι

σf(όννε μ~ τους μέ βρισιές: Πέ τσμούς,

μ έ

πέ yκ~, μέ

νας Τοuρι<ος στρατιώτης άπό

-

χινζiρ

κι

αλλα

άνάλογα.

-

ά φ ι ε ρ ω

στόν Πα'Π'αγιώρy,η- δ Όσκάν,

f-

την Έπηχω

σι<ίιδει πάνω άπό το στpω<rίδι τοG Παιπαyιώρ-

Δuttτvxώq εΤναι c:Χλήθεια, τοϋ άτrαντοϋν.

Κύριε δάσι<αλε, τοίί σφύριξε, πάμε καΙ
σε θέλει κείνος δ άξιωματικός.

κ~ τn.hαινε καi θα τό έξετάσω το

'Ο

~αy~ργης

'Π'ληροφορή&η.<ε

άτrο

Tovpιco φ~ο .πώς δ Τοϋριcος άξιωματιι<ος
τούς Εί<αιμε fvτοvες παραστάσεις καΙ

τούς

:ι:Q!ιισε τr~ &ρeπε να σrοιματήσει ή άτrαρά

.

γη.

-

-

βέμα, λtyει (r!τ{)ν Πατrαγιώργ.η.

..

α

elvαι Q1.\ήθεια αύτά; ρωτa ό &ςιωμα

τιιt&;.

......-

11

Βώνης.

φαίνεται πως τα

Μα τί ώρα εΤναι τώρα; Διατrορήθηκε

δ Παπαγιώργης.

-

ΜεJσάvυχτα καi κάτι. Τώρα δμως ήλθε.

Δ€ γίνεται να μt

Βάλλαχι, Sάσι<αλε,

δεχτη τοι.ίtη κατάσταση.

Si) αvριο; 'Ή μήπως

θΟι: μέ 6α<:ταvίσετε ξανά;
Ο:Ελα .μ<rζί

ικαθόλοv μή φοδaσαι.

μου καi μή σέ νοιάζει, τίποτε.

ΓΥΡΝΑ tτΗΝ ΕΚΙΚΛΗΣ Ι λ ό δάσκαλος

Σηκώvεται δ δάσι<αλος ICI όδηγιέται στο

μf: η1ν κρuφη. ίλ1'Ι'ίδα πως ίσως fτσι τα δει

άρχηγείο, πού στήθηκε στi)ς ι<όpης τοϋ πα

νά τους θα τελειώσοuv. Β.ρίσι<ει το φίλο του

πa τi)ς Βώvης τό σπίτι. Τό φέpvouv μπρο

τ(ι Λέαντρο καί. τοϋ ξομολογιέται τι) συζή

στα σέ 5--ό στpατιC>τες 'Π'ΟU τόv τrεριμέ110υ11.

τηση μέ τΟν TcιUpιco &ςιωματικό. ΠρΙν όμως

'Από τη σύν&Ισ.η τώv στρατιωτωv πού 6ρfj

ι<αλ&- ι<αλa άτrοτελειώσει τή σuvομιλία μα

κε, δ Παπαγιώργης κατάλα6ε τί τΟν περιμέ

i

ζί του, 1'\ιας ΤοUρι<ος στρατιώτης καλεί

νει.

I

τό

Γρήγορα,

άλλω<:ττε,

οΙ ίδιοι

φροvτίζοuv

Λέαντ.ρο να πάε.ι στο γραφείο. Μόλις, αλλω

να τοu διαοΙΚεδάσοvv καi τΙς τελεvταiες άμφι-

στε εΤχι φύγει ι<ι

6ολίες για τό τί τοu έ1'Ι'ιφuλάσσοuv.

δ Τοvρι<ος άtξιωματιι<ος

&τ' τή Βώ\Μt. Σ τήν bτιστ'Ροφή του διμως ά
πό το yραφε'ίο δ Λέαvτρος, τοΟ άvακοινώνει
τrWς

<.»

Τουμε~ύτr·ριοι άvάθεσαv σ' tκεί.νον

τήν .~mrροqώτrφη τώv αί~μαλώτωy.

Πέρασαv fwt μια- δvό vύχτες f.ίσvχες. ~·
τακkιηο'αο\ι. άπδ. τι1 Βώvη τούς v~Cfrρα
τιώτει; ι<.ι tι Ί(ατάσταιση ... ·,.,JSV· αl)('μαλώτωv
~ίw"t(XV· τrώς flr -cJ:J\ιnέρεvε.

. ./Νι. ~'Οί <rlχμαλc'Jrοι -

ι<αi προπα.ν

-

·Ελα δά να δοuμε!

ζεΙς τό μιλέτι

μέν

μέν πιόο•'""'ν τό φαίν τους οΙ δικοί σας, ποu
m:ιχvεις τη ράσιη σου στόν &ςιωματιιcό μας,
Ελα πσδά ....

Ό Παπαγιώργης όδηγιέται στο έkτωτερι
κο το(} 'Αρχηγείου, ~ μικρΟ δωμάτιο. ΟΙ

Σε11'1"έμ6ρη, yμρω

στrλων και ιcλω-σιtς τΟν )('fV1'1'avε παvτοϋ. Σ τ'
άτrόκρυφα, στήν ·οιλια αν μ'Π'οpξσοw eα

λιν, κατει6αiνοuv στήv tκ·κΝησια κείνοι πού

Ν n:vτε :ο<.οκοι μέ τούς ίιτrοκότrαvους των

ιεό &ξtωμ<rτΙΙ<e, καi σπρώχvοντας τό δάσι<α

τΟν ξεl<οιλιάσοuv - στό στf)θος, στο κεφά
λι, στο πρόσωπο, σιτ.. , μποροϋν. ·ο δάbι<α

Λο 'to\1 προlιτrάζουv vάβγει θξω. Ό

~0~0σε' μια. σ:ιγμή λ.'~·μa. Τρέχει δμως

παρόντες τiς προάλλες ·μέ τοv Τοϋρ

γιώργης &p.ιιέ'!'<Χι.

Πατrα

•

Το0.ρΙ<'1ι ~χίζοuv νά τόν χτv;τοίίv Μύπητq σa
λVσσαισμ~ι λύι<οι.

, i\σαν

;

πιάνοuv δουλειa .ι οικοί σας κοντά μας, να

.ιι-«""6 n~yιi:tipyης __;_ Φαίνεται ν' άπατή
θηις.φι, .fΊατl -ιή Δειιτέ,ρα τή vόχτα στiς 9 τοG
στα μεσάW!)(τα καi πά

~

'Εσu -rroύ ξι τιμά

μας, 6Θ;λ>.ctς πάνω να

σκαν με το παyοvρι "'•ι, τοϋ ρίχνει «α-

i

i
ι

ι!
!
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Ma
τi ~0'10 ~wφχtζοuν. Κι• δ Παπαγiώρ

αΙχμάλωτος, ένας 11'απου'fσής δ

εΤπε τοϋτα τα ψέ·ματα στοος Τούρκους

γιά

γ·η<; ξαναλι'IFΟθu.μ& Ό ... καλός όμως Σαμα~

ό<δίκηση.

δά

ριfrης δ 'ΟοΚάν φρομτίζει να τόν ξαvασvvε~

σκαΛο, οδήγησαν τΟv σuγ~pατοuμενδ '!"Ους

'ι'όμοuτρα wρό ~ι -n-oιJ τσv συvεψέρvt: ι.

Παληές μιΙ<ροδιαφορές μέ

'fO

φέρει yιά να ξαvα11'σραλδβοιιv τΟν άτυχο το

ό<εiνο αl·)('μόλωτο να μ1τοuκώσει στσUς Τούρ

Μσκαλο τlι τοuρκια &π' την άρχή. Toilτo το

κους τοίίτες τΙς ιbrανωτές συκοφαντίες.

'D'\:It)(lliil .μt "i'fi ~ 'roli δασκόλοu συvεχίζε~
#.11 llpa 1tολλi'ι μ~ τη νύχτα. ·ισα μέ τρεiς

σως να τΟν . eσ1τρωξε σ"Ι'fίν 1τράξη του ό<εί

~· δ f"brr~ λι1τοθυμa κι

καλοΠεράσει στά χέρια τών έφέν-τηδων...

~ 1t~

άλλες

ql τΟν σuνεφέρνουν στα

~.'fOU• .

νη t'ι σκέψη :ιτως θά μποpοUσε

-

Ί

δ Τδιος

Για είκοσι μέρες δ Π=σ!yιώpyης

ρεi καλά

)(~ το ξολο οuvεχίζει δ ΚεμcΧλ ά1τΌ

να

δέ .μ11'ο

καλα να κινηθεί, οϋτε νά καθήσει,

οUτε να 1τλαγιάσει, μή'fε ικαi νά σηc<ωθεi. Δι

"1'1\ν '6'Πη~: 11αίρwι δύο Ο'ΟΚ1Κούλια γιομa~

·κοί του καΙ ξένοι

τc 6ιφο ιιι ~'fζct να. τα καταφέρνει δυνα
τi Q'1'Q ~ο, ~ για να τοϋ στρώσει

ένα -1τότε στο δ:λλο του 1τλευpό. Πολλοί, καi

~ τ}ς 'lfληycς τοϋ κορμιοϋ καi
τοϋ

6 (ι
~ klr'
«1

σ

e

w

ο

'l'l'aw '-~

να

,..ε τΟν τρό-πο τοίίτο τα

rnmftματα.
Σ<Χν &λέτrοιιιιε τό δάσκαλο να γέρνει

ι<ι• άvήμ11'ορος, τον 11'po-

νά σταθεi στα 1τό8ια του το έpεί1τιο;
~ Wνot,

t«!:tt

ΤΟν

τΟν στήνουν όρθιο. Ό

'Γkrιnrνιώρyqς ψελλίζει:
Σιιι~ με.

- . 'Μήtεtα

-

11'00

δ:λλο; Δέ

μέ καταντήσατε.

τό λές;

λος. ~~eρος ε~ τάχα ό θάνατος ά'Πο

•

'1'C

6σι7«νtατήρια;

yη ιιιαl τ~ ~ cαt τον δάζοuν 'Πάνω σέ

μιά '~Μδ~, lξω ιbro τfιν 1τόpτα τijς έκ

~··•''ΗΙΙΙΙ~ι yιά λίγο. Σύντομα όμως
τΟν ~<IU\1 111'1> u<ttεi μέσα. Στέκεται δ

μως ~1'0 νόί l(pc:!!'fη6εt -τά 1τόδια του.

"Εwι 'Ι'όΥ 11'αiριιουν οΙ ίδιοι

χειρ~αλα

ιιιαt τΟν βd(οιιv νά 'Ιfλαyιάσει. Τοϋ εΤναι ο

μ~ ~ο ν' άvιχtti το στ.pωiμα. Νοιώθει

~μfν<r' τi κδιιιιαλα .,.00 κορμιοϋ.

,_
μας,

ΚαΙ μιά μέρα, δημόσια, δυνατά, μέσα στήν

'Άν τελικά 1τεθάνω, 1τέστε στοίις

κούς ·μου 1τ0ιός

κατασυκοφάντησε

J1E

δι

στοίις

Τούρκους, yιa νά 'Πάρουνε ό<δίι<ηση.
ΟΙ

ΜΑΥΡ:Ε.Σ

ΜΕιΡ<ΕΣ

1τεpνοϋν,

ή

μια

1τίσω ά-π' τήv άλλη, χωρiς ή κατάσταση τοϋ
φορές δέν μπορεί να συρθεί να 'Πάρει τό. λι
γοστό φαyφδ

11'oU

τοιJς δίiiΟUν.

"Ένας δ:λ-

αl.χμόλωτος 1τροθυμο11'οιεiται

το φέρνει

b<εi

11'oU

καi

κάθεται, σέρνονrας

τοϋ
τη

μοl·ρα του.
Σέ κα•μ-μιά δεκα.ρια μέρες δμως δ Πα'Πα

flιΦtow ό!ιf' 'l"iς lty<κώvες τόν f'lcrrrαγιώρ

- A;.,e

στο

έi<κλησιό: άφίνει τον 'Πόνο του νά ξεχειλίσει ...

λος

Ησiι ~a &ιrοφασιστικα ό δάσκα-

τοiτσ

γυρίζοuν 1τότε

Παπαyιώργη να καΛυτερεύει. τΙς 1τιό 1τολλές

τι μέ ιφατ&τε

βέλω .'Πtά νά ζώ !'rοι

τΟιv

1τρan-ος ό ίδιος, δέν 1τιστείίει 1τως θά ζήσει.

καi

~να ~f~ πως δμωι; να μ11'ορέσει

vε.ρό, Ι(ι!Αtpίζει στον Χαλήλ.

"Εν 6:rιει νερό! Ξιτιμάζεις τό μιλέττι

lJ;

γιώρyης άρχισε ι<ά'Πως νά στέκεται καί νά

κοιrτσΟ11'Ερ11'ατάει ... Μόλις τΟν 6λέ11'ΟVV

να

σέρvεται, τόv φωνάζοuιv νά 1τιάσει ηιοuλειά:..
Τρώεις; νά yουλέψεις, ά>ποφαίνεται δ

-

Τοϋρκος.

-

Σάiματις καi nρώω> ά1τ' τό διός τους;

διαΛογίζεται ά'Πορεμένος ό δάσκαλος.
νετσι όμως καί τόν 6άζοuvε στο μάτι 'Πως

σερvότ<ΧΙr<., ι, δάσκαλος 1τρέ11'Ει νά cγουλέ
ψει~. Καi τΟν μετu,.~nouv μαζί μέ τό χωρια
νό του τΟν Τομάζο, σ' ·~ >'<XV'1'ρi γιa να
φορτώσοuν σ' fvα χειρόμαξο μια ψόφιι... vί6α
ι<αi νά τήν κου6αλήσοuν ά'Πόμακρα για να

-

tf'ιμa1'1X/ ·'II'Otός το ''Πεj

τη βάψουνε. Με χίλιες δυσκολίες τή φορτώ

-

θιfαν μσς.

νουvε

-nοιός;

- ·Υbτε~ νά μάtεu!
Kt' 6 ·f1trrray~ fμαθε. ·eνας Κωθρεώτιης w~ωτος, ~

.

...........................,

γνώριζε

11'~ .,..ις Δλλος

Τούρκικα,

χωριανός

τους

-

τοοο 11'0λU δαρεια "ταν

-

καΙ την

μεταφέρουν t\ξω σ' fvα λιοχώρι.

'Ο Τοϋρκος

'Προστάζει τό δάσκαλο

νά

σκάψτει Ι<αi τΟν Τοuμάζο να 'ΠΕτά τό χώμα.

Διόμισυ ώρες σκάψτοuνε. Τα χέρια τοίί δα

Οκόλου

ματώνουν.

Μα δ

Τούρκος σuνοδός

·

________________________________ ~,_,._...;.16;..;;.3
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μηοiΊς ικαi να τciις ά<πΙJ'ΙΧ.rμε\ιει.
τι;:ηαrrποi:ικ

-

τσιο:ππούι<

!

Άπο η) πρωί ίσα

Κ.;!;ποτε δ δάσκαλος δtv άντέχ:ει τούτη
τJ1v άyγαρε/;ς,τ ύλλο,

στρέφεται στο

μ.i τΟ 6ρά6u

<Είχα δέκα, οχι Ι!iνα μι"'
είσαΙ σv ποu μ!:

r·.xτrι:ι
ΟΙ J.λ ..

vc.Vς έ.ργά-τες μέχρι ποο 6ράδuασε.

πaι)

5uo

oi

α!~μάλωτοt δοvλε&οuνε σάιv τ·οός πιό
λι;Η συvαιχμαλ{;πcη, 'ΠΟU τοος

τ::.uς

ιrιη.ι:n·ον&vι; ό:π" η1 μιά, μa e<ι

άπ'

TTjiJ άλλη γιa η'Ί σ;άση των Τούρκων Σά·μα

σ1<άδω;

ης

τ&v κοίταξε "'''u"·"-''"'-

όμως κο:i

•μποp<)W

Ποιός, στ' άλήθεω:,
δοwται

έμε'!ς διατόισσοuμε. ΚαΙ

va

:κ6:μοον τiπcnε;

μπορεί va μιλήσει; Φο

το1' Tovpκo όλοι ...

Την αλλη μέρα δ

Τοϋpκος

τΟν

μαζl μέ άλλοuς δυο σvνcrιχμαΤρα;ι;ώlιι ι<:αl

'Εφ φοδ:σαι; ρωτi:t ά:πορεμένος δ Toup-

τόν Γι.c:wi) το{.)

τον

Ο'ΎΟ

Κιοyιοϋ

aπό

va

ΚΟ:·

θαplσouv<.
Καi ψ•Jσικa δ:μα
Οέλ<:ις
- - -4

κρατάς το δπλο.

ΓΗ:Χ &νομc τοG

τοιi

Ktoyισu.

μάχου vό: τηφάσοι.tμε

yιατi

στ' άλήθ~·.ια rf'έ:ζει μας.

πέξει,

Ό

-~:ά'ξiωματικόζ$

δi'>Ι!':ι fνα χεφά

ξεσπδ: νεvpιΙΚa δ διi

~έ~οια ταπείνωση, καλύτερα va

δσuλειά.

"Ολοι ο\ Τούρκο; το&
τρες w.::a~ yuν-αϊκι:ς ·--·

'7Η::τ& τό

έκεfvt.)ν χ&:~ι:Ηr.<Διν τού ταιt·f!Καχωr:ΗοΟ, ποU 1·~~·

γl<'kι:, μό: ο λάκκος firαν ι:ΧΚ6·ιf) χωpο(χγι::.

Σι<:6:βσιι·~ε δσο

yiδα χιiψεσε. Ό Παπαγιώργης

'Π'Ο"f€ς fu~ι τtJί'Jς χωpiζε~ 6:-rr·ό

καια[κοuς

τ.οίl

καi

Κεφ<:Χλοχωpιοιl,

τfις

τόν fνοπλο Τ οCφκο φροv

τοvςι έ·τσι ποV

•μόνος καΙ vό:

τοος
·rή cηJ.μτη:.p~

τον Πα'!iαγιώpytΊ. 'Έ.τοι

- πpι.J't τilς Κιιριακi'jς,
αlχμ·α:λ,;Υτοvς

δοθε\

το

Τοuρκσς φροιιρ6ς πρcκrτά-·
ζεJ τCtι1 δό:σ«<Χ.λt> καί τ·()v ΧρϊJΟ·όστc;ιιμο~

KOI'VOΊάp)(11 f'!α)..ωκίJ9pΟV,

Va

!Jαθι) χαvτd:κ.\ στijν αuλ!] τής
νΟ:.

πάpα

.Δημηιριανο\1, πού

μ<.τa τiς

Ντα

μ>ό.να ι:.>ς το

δ

πατέρας τοu &rοκάλοιJ τοο
πΗκοίισε: tno

νά

χ;;..,>pιο

-·~

ιι.a-

δit:v

Οϊiς

μr:rης λίyι::ς ι:Τνr.ι:ι οί

τον

tVα

ροός ε!ρηνικοος στο m<:αι~τt.ά

γιό:

ράγιο τfiς Κvθρέαι; δ Άντρέαι:;

μέ-ι:rο: τa ιχποδέλοιπα τοG φαγη

'Ν>u -τ:r,)ν α!χμ<tλώτt,)\1

)(f•ψκl ;ι.:αi

σκάψ:JΙJVε

σvγ

άλfί&κr, ·νδι

σ:. (1(6:70\!<0i τοu
φτό:σαv

του

yιc'X

χωριαvο6ς, {ιδελφοuς

σύν<.ργα τής τ<.:r.ψi)ς.
καi κε!vος

των

τρη'i:ψ:.} η-εριχ&ψ'..Jν -~- •μι(J: στάλ'χ δ:λλ:.:ισ-r<:

δ

Ό έ{j:ιέvτης ομιvς προ··

πέρα.

Άvαθέ·ιει σ' άλλο
τής
ρω-

λοπισμοt:ιι;

χρι&τιαvi..)ν σ·τό:

Κe.ιλυδάκια,

στο

Κουροί:ι Μοναστήρι, σηjv :Πέτρα τoiJ Διγενf\,
cι-τ6v

Κορν6κηπο κι

Ο:λλι:::ι:

τpiγ~'ΚΑΙ

τοuρ!(ο-
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164
)(ώρια σfιμt:ρα,

τότες, στο

'1100

ληνικά; Κο:! λίγες π,εpιτr-rC::κ:τει.ς

~σαν έλ

21

6ίαιοu

έξι

τι:αyιώρyης πού t!ποπτεόεται τό σ«σπb ·τijς
πa:ροvσίας τού 'Αχμέτ.

<:τλο;μισμοΟ eκε'i γύρω σημειώθηκαν;
Σ ιy&- '11ΙΎ~,

-

yι.ιναiκες κι'

ξεθαι:r·

~Ελα έξω

Μιά

yιαχοο άiτr-np, γιετ-

-- 'nw
yιανιντav ι.!n:άμ.
ικο:λέ•

νtρσιτή

εfναι δάσκαλος,

χρόνων

70

άvθρωπος....

Δέ

&χω ιι:άτι νά σου ~01-

1<1

w.Jo-ω, έπιμένει ό 'Αχμέτ.

νό: μi

μ' frσt

κα1 σε τέτοια ώρα -- τόνίζει θαρραλέα, !((F
ιι:ι
ό δάσκαλος σημαίνει

θέλετε

va

ιμξ

fΊ' α(;..

το δiν πρόκειται να 6γώ άπο δω.

jAΠOpii.
Κι

ν;αi τcιUς φέρvοονε

·μι!Qσιtς yλVΙ<ό,

oi

χανοό-

τοοι; κερν&ιε καφέ κα1 προ

τρέπQV\ι'Ε το δάσκαλο νό: κάτσει να ξεκα.φα

στεϊ σϊ"ήv ιο;~α πcιU τοίί προσφέροw ...
Άπ' τΙς όχ:τω τό πρωί, ώς τΙς τέσσερις

-- Σ τά

δέ 6γαi.νειι;; Ρωτa ε!ρω..

vιι<ό: δ 'Αχμέτ.

va

- 'Αδύνατο, σού το τov!ζti> f<αi πάλιν
δγώ άπο έδώ μέσα. ~Αν θέλεις vά :ι.ιέ χαι
πήσεις, χτύπα με μέσα <rrήv i.:ιια<λησιά, μπρο

τό ~όyεvμα τοοι; dναγ.κάζοιιν να δοuλε(ιοιιvε,

στa σ' δλοιις τοος άλλους.

«σί μοναχά τό •μεσημέρι τούς τι:αί(11101Ν ατό

Ό Τούρκος ψροιιρός φε&yει γιΟ: ν& ξανα
yvρίστι μ' άλλους τρεϊς. Βάλθηκαν -rώρα κι
οΙ τέσσερις JΙa 'ΙΙ'εiσοιιν τό /Sάιι::mαλο νό: ση

απ!τι τοu 'Aλfl, τού μοV)("Ι'άρη, yιό: νό: τούς
δώσοwε κάτι να ψ&vε.

Ό 'λλίiι; κι

ι\ ο!ιι:οyέvειά τοu οvμτι:εριφέ

ρετω nο!:ις τρε'iς <rlχμο:λώτοιις μέ σιιμ'ΙΙ'ά

θεtιχ ιι:ο:l καταν~· ·ι.ιa

κανέvας ά'ΙΙ'' τcιUς

κωθεί στό 'ΙΙ'εpιαόλι.

-

Βy!ς lξω, τοϋ σφuρlζCΙΝ tcι οΙ τέσσε

ρις.

τ(11τtίνωση τοιJς lχει tξοιιθεvώ

- λ!hό d:ποkλείεται, τονlζει εο:ο.ια: δ Πα
'!Ι'αΥΙώρyης. Προτιμώ να μέ ι:τ~<cm::χτε-ιε tδώ,

σει ~ νά 6ωιει .mω ..:αi μιa μ'II'O\J«ιa φαt

1r~ρά' στ~ κοι•μητi\ριο μέσα, χωρίς κανένας

στο crτδμα.

να ·με δει.

τρεΙς αlχμ~ώ-τwς δέν ιχει 5ρεξη
κοVρο:αη ι< ι ι

wvστερα

!\

άπο λlγες

τόσο ι\

-

μέρες σηκώ\101./Vε

τΟ

δάσl<~ο ..:αl τδv 1rαίρνοιιν μαζ1 μέ τόν Μι
χ4Jrλάl<η Φαι«!ρη στο σινt>μa τής Κιιθρέας yιa

νό: το
λΙ'~'

b

μεταψέριιει καΙ πά

'lσ>f\έ"'f

θ<:φf~

dm'o τό Μmη Κ ιοyιΟ\ί. •Αφού κα
C€«1 το σινεμά τw χωριΘV, τώς ~a

νok«t~ ι.rιή Β~.
ΓΙΙΞΡΜ.ΑΝ ιce
μέρα

00\1

~ο:ι;

"''oli Μπέη ΚΙQyιοίl.
ιι:fδαν

2-3

ά 11απ«γιώρyης 6ρχισι::
θίίtησαν -

iJ

μ&ρες ά'ΙΙ'' τη

ΟΙ Τώρκοι φροορο!,
μι!Χ κι

να

~ε

Δtνrέρα ~~ νά ~s:α&:ρ!σΟ\Μ!: καΙ πάλιν,

««i

~:μα έτΟΟτη τη φορά,

Ό

naι'!'ra~ι<l:lo~'ne ~οιμ&το:ι.·eνας

άπο το llcW.:ιiιι:uβρo

-

---

"Θα

τού γέρο

Πατrαγιώργη οΙ γεν

ναίοι Tovpttoι φρουροί, τον 11:<ιιτό:ζοοv γιΟ:
·μιι\: στιγμή m::ριφροvητιi<a «αl -- πόσο έδω μοιάζοV'J
χιτλε.ριοι:οίις tyκληματίες! ά:π' αuτοος 'ΙΙ'·pοχωρε'i
τ'

!ΚΟΙτάζει στο πpοοωπο TW ,,·'.,.,.,...v.;,:,_,..,~

ι:rφα-

ιφατάει ~<ατώ<λειστα τά μάτια ΙΚα! TOU κα

παν

ταφέρνει ένα δυνατό χηmημα •μi: τόν !.'ιπο-·
κόπανο τού vτοvφεκιοi) του στήν Φ:ρη τοίί

-· "Ιτλησιά

τΟν «Οιμι-ι:r.,ιένο δάσκαλο. Δlvttι ~ )Ι!!;ρό
λάχηq.μα οτδv fkrιrttyιώρyη,

ρο
μt τοοι;. &πσκσπάvοuς τών
δ'Πλωv. ΤΟν χτυποίΝ yόρω στη μιa
στήν
Ι<ΟΙΑΙ6:, στό: πόδια, στa πλευρά, στ' ιi}(αμνa
1<1 δταv πι&: παίιει &π' τα χ-π..mήμα"'fα να
μιλa καJ ν' άvηδρ&, οΙ Τοvρκοι φροuρο! πι
στεοοιιν πώς δ γέρος λιτrοθ&j.ΙJΙ'jσε. •ΑντJ όμως
v&: αvyκινηθοuv άπό "'fήν
τής

&κ:ίνητο σώμα τού δασκάλοο

'γiQ νό: W1M'ι.JICΚI

τώ Όχτώδρη.

·τώρα στα Κσλvβάκισ

'λρχίζοιιν !-ι<σι τΟ: 1\ρωiΊκόι
Ο"fρατεύμα"'fο:
τοv ι<. Ντενικτaς κα! τού ε!ρηνο"Ποιοο 1<. 'Ε1'ζε61-τ va χτιιπ&vε ξανά τοο 65δομηντάρη γέ

1rώ ξυπιιάει

τοίi: λέει, ποιJ σξ θέλω.

Τhτοια ώρα τi .μξ θέλεις; Ρ~ει ό Πα-

άpισ-rερού σαyι:ννιοίi. '·Ο μισολιποθuμισ·μένος
δάuκαλος νοιώθει στό !λήθαργό του μέσα το
τ,pάνταγμα liπo τό χ-ιι$mημα καΙ &τι' τήv 66\J..
ΙΙη '"σuγκλΟΥίζεται·

το σαγόνι.

νομίζεΙ 'ΙΙ'i:'ις

ΤΟΟ κόπηκε

'Απλώνει ·με δ001<ολία το χέρι,

165
'!'Ι'Ιάvει τό

ποl.ι

νa

κα1 ·&ν

στήν &μσ!ξα μέσα,

ηλαμ6&νετσ.ι 'Πως τΟ σαγόνι '"fCIOJ δt ΟΟtιΑιι:ύεΙ
πι&.

'Ο δάσκαλος κρα-

0\

ηχει

μ'

f11σ. ροΟχο κα1

·roo.

~Αν εΤναι δοολειά:
τrαγιώργης στav Όσκάν, δέ Θα. μπορέσω να
τα βγάλω
τrιασμέ\10ς dπr'

~Ενα
Πpr;..)'f,

rοι δ ΆΟσκάv.
.μέ κα-ιε(ιθιι;ιση στην
τη σι.•ρόμενη άμαξα
~ών αiχμαλώτων, περνάει ά:π' το Σεράγιο

στόχο ΤΟ 6οpρά, άψΙ'<Ι€ πίσω TO\J την
φτάνουνε ιhrέξω άπδ το σπί-η τοΟ

σ«r-t'εΙι•" ω Α-

·ro Γισ)),~

Ι:ιε.ι::ιι.ιιJπ,αpι::;ι:κ.σ.λ:ει

τav iδω ΤοCιpκο ποο τbν παράλα6ε τlι;
μέρες τής είσδολljς yιά vά τav με-rα

νdι

t~ιο:uς~

·- MofJ ικ~'"-Ν
λcyiζιt:τ~.ι~ι

δια-

δ

λεπrrδ,

va

πάρει

ένα

d:φlσει

τοίι!)ΚΙΙ':ης έπίθεσης κι::nilι τηί!

Παιrα-

τι:ιΟ σφό-·
σκοτώvι.ννε, .δr

έ&:i:ι καΙ δuδμισu μrjvες,

'Η &μαξα δπως

οΙ αίχμάλωτοι

ν& φορτώσει ό:μμοτ<.η~<Κ.ιλο y~ι.Ι

O'T·:Dii:•Ι:HΊI.I'fE την
Κνθpέας,

νδι

μη

λαστrώνει

crδ στ<:ρνc' κε1\.ιο tπ-εισόδι<:ι, δ

00:-

Ί

Κορέλλη

κά•ω τ6 "rtlial(ι<:(λι καΙ στt~t::~ΝΕ

δ Σ<:ιλλαχi\ι:; καΙ τοί:ι
μέ τοος &\λοοι:; aίχμαλώ'rιwς

κό< δ

tnTl1:1

t)'K(J!:"r(XO"t'ά9ηl(it O"TD

·ιτάλΙ ν& σu.vέρχετaι. Τον

θιrvιι;$η τ<:ι& α:ι;ι;J<~ι.οΟ τi)ς

το

τή;ι άμαξα ιtα!

νά Πό:νε στο

ό){1,;J

vόι

τοο T<:ΙUf..~CJ\J λοχία τής

Ο! αiχμάλι.:rωι

καi ;όν ποταμb 1rpός

αότο

--- ΓΊασ~ τφ, άΊΊ"σ!'>'οcιεtιετι:tι
πάει

το

τοv,

γιατ)

σ'..{ΙΟϊε:'i.

-rερι:J'.ις ·στδχοος «ι;.ίνης τής οcrvαιισ.rις μεσον&·

P::!i: rirnb

$J.να fστω

το σπίτι

ΠCI:">'!UCNΙ,

τrοl.ι φορά ονv-εχως,
Ιo~n~<Ψ"'Kai πΑ.~ΡΟΦΟΡΙ~~~ε

χηας

r6v

να ·πεταχ-τεi ίσ'Ο:

κατεό-

Σ~':ρ<~•ετο:ι τελι~

τοο Toi.ipκoυ τi\11 αόλ1), Φtε;Saίvr~υ·~t ο!

Ν-.:>τοι σηiΙΙ &:μαξa yιό:

πολλοος &λλοuς στη

11!; στο )(ωριό,

·πιάνeι δοvλειά.

μοvά:χfχ

Κε'i

~~!•αν τοV..

νά:

yuρiσoιJvε

Βώ-.ιη. Kιrl &μf;;ς ποl.ι ε!νaι
ιηpέμματa,

~K·pQxJ. -

νό: μποΟ."

ΤΟΟς ά'rη:ιιμέ'IIΟΙJ'V

μ€

•.!ικοοyε"tαι

ιt6\'k"'rαi ΤΟΟ ~•>•'-"''•''-''"

!\.'α
τ' άξόlιι

καi ο!. ιτi)('μα.\ιirιοι ι;;;aτραιι:.vλοDν aπ' τηy ιι:aρέησ.

Ο .ΠΑΙ\!ΑΠΩΤΗΣ
φορά τuχερ6ς, yια;l
1fιν

1η:χι

lf:vα tpκ.lii.:rέρ, ·μό: ~ηιι:ε άδvνι:ηο. τα
'fi·ό(),α.

_;.,c.,

·ις<χ·::τ~{"ftον-ε-μέfνα ά'π, τ-ci.

γιά: μι& f.στω
!'jτα~ιι!:

στο

ημόvι

καΙ δέ χη:Jτrη<:τε τrοΜ, δτrως πολiΊ δt χτύπη
σε I<: I δ ΤΟΟρ&<:Ος

ΠΟΟ f.pΙQI{cYrα!Jii:

7'·"'"'"'."'"''"

't'-ά

κι' άλλοι.

ΟΙ τ·pαv·μαησμέvοι αlχμα..\ώτοι μέ\/(ι\.."111>

t-

χωριό

γιό: τό

φέρει αύτα<ίνητο

va

Σε λiγο στρέφετατ τοιJς

!(ό\J6ώi.οi/νε στew ~η.ινομι..:ό στα&μο τi'\ς Κuθρέας. Μά

δ€ δρίσιι:εται ποvθενά

Κάτrοιι:ιt

'11'00 ξέροwε ιhrό

τιρC:ιτες

τοος πεpιτιοιοι:Ίνται yιά να σταμα

τήσει

αiμορραγία. Αύτα<ίνητο δμως yιa

!']

μεη:rφοpά •rouι; αrτΊ ΛεVΙ<ωσiα σ'1<'.ικεται άδύ
νmο να 6-ρεθεi. ~Ετσι

Ο ΦΠΑΡ.ΑΔiΕΙ ΣΟΣ:.
περίθαλψης τC:r>ι
αiχμαλώτων στο νοσοκσμεlο
τερματίζεται.
'Αρχίζει

Σε λίγο ;cαταφτάνει ώιώτερος άξιωματι

το

σ-rήν

έκκλησιa τής
'Η 6αρειά η μυλόm:τρα
τού έγκλωδισμο(Ι κατατrλακώνει καΙ πάλι τα
στήθι:ια δλονων.
Ό

τούς pίxvow σ' fνα

δό:v- ι;ςδντεψαν •ιΟ: λιτrοθιJ.μήσοuν ιhr' τόν Ιδρώ-τα καΙ
ζrο1'η.

τό

άσήκωτο ·μαρτvριο τοίί

Παπαγιώργης πιάνει

δα καΙ

γράψει δvΟ

'Επιτροπfι

τότες

yραφ'i-

λόγια ι:rΠ,ν Παγκύιφια

'Εyκλωδισμένων στηv

Λευκωσία.

'Ο .Πρόεδρός της ήταν χωριανοι; καi
τής τοv

Ma

άγαπ·ημένος.

«ι

δ

μαθη

μαΘητfις ά

ικος τoil στραιοG, fναι:; Τοuρκος σΙ.ΙVταy·ματό:p
χης. θλέmι τι:JVς αi:ιι;μαλώτοuς στήν άξιοθρή

γατrοUσε τbv καλό το δάσκαλο.

νιητη κατάστασή τοιις καi ζητά ιιΟ: τrληpοφο

μα τοv έκε!νο δ δάσκαλος ρωτάει τό μαθητή

ρηθεϊ τί σvμ6οrί'Ι'ει. Πληροφορείται τελικά πως
Ι<δ'fΠΙΚε τ' dt(όνι τ' άμαξιοiί.

Στό y.ρό:μ

του.

Γιa πόσο όι<όμα xpόvo θ' Οιφivετε τοος

-

~ Γιατi; Ποίι πήγαινε; τί θα 'καναιι; Ρω
τa dτιορεμ~.

εiσδολεϊς νά καταξεσχίζά.ιν τiς σάρκες μας;

Σάιι ό ώιτιαuντ«)'ματάρχης πληροφορείται
τdι yεyovlrn:x, καλεi το λοχία στr) δούλεψη
τοu όποιοι; λίγο έλειψε ιιΟ: mco-rωθoϋv οΙ αlχ
μαλώτ-οι, .κι άρχίζει να τον σuγuρίζε:ι. 'Η
~+ιrλJΚη μnα01'ρέψ!t'rαι σέ λίγο σέ θvμό, Ι
να θιη.ιο yιομδ:το νείιρα καΙ βρισιές yιa η'ι

φuλη νά γεφτεϊ ΤΟ\/ πόνο

Πόσο άκόμα πρέπει
στiς σuνειδήσεις
ας

τούτη ή

τής

τών ',Εθνών δ

μοιρόγραφτη

yιa να

Διε&ιιοΟς

ύπέρτατος

ξυπνήσει

•Αμφικτιονί

ήθικος νόμος;

Πόσες αλγηδόllες, τrδσες θλίψ!!:ις, πόσα δά·

va

κ.ρvα Θα τrρέm;ι ιιΟ: χί.ισοvμε άκόμα γιΟι

λεuτερωθοΟμε ιhr' τΟ: νύχια τών δημίων; Δί-·

μΠΟ<ιΝταλοσtινη τού λοχία. Σε δvο τrεριτrτώ

πλα, στο γειτονικό σχολείο

σει<; ~ράχνι:ι το χερούλι τοϋ πιστολιοίi μ'

ζε·ται

άπειλφ ιtcf:ι; γιa το λσχία διαθέσεις.

κ α

~ Κανένα δttcαίωμα δέν έχεις τόνιζε
t'ξαι<ο'λ~τ!4<a
λοχία ν' Cιγyαρείιεις

μεγάλο έpω1'ηματικ6, το μεγ&λο qιατl» τοiί

O"''o

tav,

f\l(iι; λο~ίας, τοιίς αlχμαλώτοvι; γιdι Sοιι

ιΊ

τιj.ιfι

π α ρ θ έ ν ω ιι.

I

Μυσηκοίί:

κQ:I(a ξrιμ;rε~iμαια.

γtς στfιν KVτrpo τοίi

911

πως όΚριt\(;)ς κο: I τάrες,
θ ίι

α: ι,

"Μ\;;

Κ

ο ι ς:;».

τοv Τοιιρκιι<οv

WΥστερα άπο

Τοος δiιιοuν

6yό:ζοuvε

φαγητό,

τι:ιι.'ιι;

Ό Παπαyιώρyης

δyάζε.ι άκηllό'yραφίει; στα πλευρΟι καi ατό
yιατ/ '1'!1:ί11Οί);)'ε ΚΙ

άιr' ΤΟ

τ

κι'

-

«"Α ν θ

μήτε

-

rκα:i

τά

t

τC:ιν

δ ε
λ α

6

~ τr ι λ ο

μδν~;~

τ{\

λόyfi)

ς

I

έξωμάrη

'i ν ο ς

θέμενος
έ π

παρόντα

y

δ

J

λ

6-

ν () ο

οi:ίτε

}'

τα

η σ ά μ ε ν ο ς,

ίιπονοίι:;t

θ u μ ι$

δ

στέρ

Σα:ρακη

ω ν

ίίστεροΙΙ
δε

κ ε

φ η σ ι ν

μαιϊστryκαν σο6αρ\'f>τερα ιφατοΟvται

τι$

τά

t

φαΟλον

(Δ α μ I α ν ο σ
ο ι. δ

σύγχρονο

χριστιανωv

παρa

ς)

ι: ό

τr ο λ ε μ ε

ΚαΙ σ--rο πρόσωπο τού

ω π ο ς

p

τα

ξας

()

ά τ ο μ α

ούτε

yιa πε

μi: τiς σφα

μ.Χ. σwέδη~<ε

uν

&π' τa χτυπήματα τC:r>ι Τούρκων. "Όσοι τραu

ρίθαλψη σtό νοσοκομείο γιά 12-15 μέρες.
Τε:λιιcά
στέλλονν κι- αύτοος ;r!σω ατό

δΕν κο:τοικο

ή καταδίκη τοu Ν. Μ. ξαvα

vC:ιν
γ

ο

i

τι:W

Ντcrμι&να•
ζi]:

!'ΝΟ "!'ΟΟρt<ΙΙΚΟ ΙΙοσοκομεiο

Λευκωσίας. 'E!<tl tοος φpοvτίζονν «αi τοος
mριτιι;Ηοi:Ίντ<χι.

vο v τ
u π ρ ί

Ύψηλοίί

πολλi'ι ο! αlχμαλC:ιτοι

"!!'ou

άπως

μa στΟν /Ιιεi.J'ι(ο ΟΤΙ<ο. 'Εφ' δσοv καΙ τώρα, Ο

γ1ζt'Η1Ι δ δδ;σκαλος, μερικοl τίμιοι Τοϊιρκοι
άξιωμαηl!(ο! yιά ν' ώιασ1'ηλώvοw τrότε~πότε

φήμη

το

Τοίπη η'! φορά το «γιατί~ στρέ

εδρι:ίιει στη Βαγδάτη

!Πpcι'toCι στον προδομένο τοiίτο τerno.

β ρ ί

v

Ξv'πνοΟμε μέ

φεται σ' f:να f!iλλο Χαλίφη,

λειa ΟΙ1(ή tτοιι. Κι ζlv αύτό ξαναγίνει, θa 'χεις

Νά πw β.ριm<δντοιισαv «αi πάλιν, διαλο

κ α θ

yv••αικών

ι<α1

έ α v τ ό ν

έ-

ι··
ι

