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Ιστορικό Διήγημα 

Σ1ΙΓΜΕΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ 

ΕΙΚΟΣΙ ΧΡΟΝΙΑ διαβήκαν από τότες. Κι ο 

Σταύρος ξανάνοιξε με την ευκαιρία το φετεινό 

μαγιάτικο aπόβραδο- σα για θυμίασμα στη 

μνήμη των ημίθεων αδελφών μας, του Μιχαλά

κη Καραολή και του Αντρέα Δημητρίου - τού
τες τις aποξεχασμένες σχεδόν πια σελίδες, 
γραμμένες από τότες μέσα στα ίδια τα φοβερό 

κελιό της Κυπριακής Βαοπίλλης ... 
Στεκόμαστε πάντα ευλαβικοί προσκυνητές 

στη μνήμη όσων αναπαύονται δοξασμένοι στα 

«Φυλακισμένα Μνήματα, της ιδιαίτερης Πα
τρίδας. Η σκέψη θ' αναπολεί παντοτινά μ' ευ

γνωμοσύνη απέραντη τους υπέροχους έφη
βους συναγωνιστές που προσεφέρθηκαν αυ

ταναγκαστικά θυσία στο ικρίωμα και την αγχό

νη για τη λευτεριά της Κύπρου. 
Μέρες ολάκερες πιο πριν - απ' την ημέρα 

που γινότανε γνωστή η ψυχρή κι ανέκκλητη 
απόφαση του · Αγγλου Κυβερνήτη πως ο νό
μος «έπρεπε να ακολουθήσει την πορεία του" 
- η νευρικότητα κι η συναισθηματική έξαρση 

στιc; __ φυλακές _ Τ(ι)V _ ά_λλ_(J)_ν συγκΩ:τ_α~ί~~ν _τ:α~ 
τPiWTων·---r}TQV ΟλΟψάVipη:--·ΑΠδ "τlς- στιγμες· 
όμως που τα δρακόντεια προληπτικά μέτρα 

των αρχών των φυλακών για την "τήρηση της 
τάξης» στις φυλακές και την ματαίωση κάθε 

απόπειρας aπόδρασης ή απαγωγής των μελ

λοθανάτων μπαiνανε σ' εφαρμογή, ήταν 'για 
μας σημάδι αλάθευτο ότι άγγιζε η ώρα της 

υπέρτατης δοκιμασίας της κυπριακής εφηβι

κής ψυχής μα κι η μεγάλη η νίκη της. 

Είχαμε κι άλλο τες την ευκαιρία να υπογραμ

μίσουμε πολλές φορές την άποψη - και κανέ

νας ως τα τώρα δεν μπορεί να μας μεταλλάζει 
την άποψη μας ετούτη - πως η μεγαλύτερη 
aντρεία που έχει να επιδείξει ο aπελευθερωτι

κός αγώνας του 1955-59 ήτανε η μεγαλοσύνη 
κι η παλληκαριά των δεκαοχτάχρονων εφήβων 

μας που «εν ψυχρώ" αντίκρυσαν, δεμένοι χει
ροπόδαρα κι οπισθάγκωνα τον φρικαλέο θά

νατο της αγχόνης χωρίς φόβο, χωρίς καμμιά 
μεμψιμοιρία, χωρlς κανένα, έστω, τρεμούλια

σμα. Με τη συναίσθηση της επιτέλεσης ενός 
έργου υψηλού, με την επίγνωση της περίβλε
πτης θέσης τους, με την αξιοπρέπεια του 

ανθρώπου, την πίστη του χριστιανού και τα 
ιδανικά του υπόδουλου · Ελληνα, που πολεμά 
για τη λευτεριά, με τη σκληρή ακαμψία του 

αγωνιστή, νίκησαν τη μοίρα του θανάτου. 

Του ΠΕτΡΟΥ ΗΥΛΙΑΝΟΥ 

Στην πορεία του αγώνα μας πέσανε πάρα 

πολλοί νεκροί που κανένας δεν αμφισβήτησε 

ποτέ και δεν αμφισβητεί την aντρειοσύνη 
τους. Σκύβουμε και φιλούμε τα ματωμένα χώ
ματα που δέχτηκαν, «ασπαίροντα .. και διάτρη
τα από σφαίρες, τα τρυφερό εφηβικό κορμιά 

τους. 

· Ησαν όμως εκείνοι μεταρσιωμένοι από την 
έκσταση κι είχαν στους ώμους τους φυτρώσει 
φτερό ενθουσιασμού σαν αντίκρυσαν εκεί 
που πολεμούσανε το χάρο και χτυπηθήκανε 

μαζί του. Δέχτηκαν το χτύπημα ενώ κι αυτοί 
χτυπούσαν. 

· Αλλη όμως ε[ ναι η θέση του παλληκαριού 
που 'ναι απόψε aποκλεισμένος σε σεδερό
φραχτη απομόνωση, προσμένοντας στο κελi 
του θανάτου για βδομάδες και μήνες τη θανα

τική εχτέλεση με τη θηλειό της αγχόνης. Κι 
ενώ οι ψηλοί πύργοι και τα παρατηρητήρια με 
τ' αυτόματα τον περιζώνουν από παντού, ο 
έφηβος σφίγγει την καρδιά σαν δέχεται τον 
καθαρό πάνω απ' τα ανθρώπινα μέτρα στερνό 
cιποχaιρετισμο·τω-;;οικω-.;;· τοτ;-, του--παtεi:ΙCΙ: -της 
μητέρας, των αδελφών του. Νοιώθει περήφα
νος μα και ψυχικό συγκλονισμό ο κύπριος έφη
βος, κοιτάζοντας την κλαμένη και πονεμένη 

ύστατη ματιά της μάνας. Εύκολα μπορεί να 
φανταστεί και να αναπλάσει καν εΙς την οδύνη 
τον τραγικό πόνο, τη λαχτάρα και τη λατρεία 
μα και την απελπισιά μαζί που εγκλεlει η στερ

νή ματιά της μάνας σαν αποχαιρετά και σαν 
εναποθέτει στο μέτωπο τοu ήρωα έφηβου 

γιού της όλη την έκφραση της οποργής και της 
αγάπης της. Οι λυγμοί δένονται και απωθούν
ται από το αiσθημα της περηφάνειας, από το 
νόημα της υπέρτατης θuσlας του παιδιού της. 
Το κλάμα δεν κατρακυλά, μα παραμένει δια· 
μάντι στα μάτια και τα δάκρυα μεταλλάζουν 
μορφή και γίνονται βλέμμα· γlνονται ματιά 
που ψαύει, αγκαλιάζει, φιλά, σφlγγει, μοιρολο· 

γό τον έφηβο γιο, που εlναι να πεθάνει απόψε 
τα χαρόματα. 
Ο πρώτος ήρωας πέφτει πάνω στο υπέρτατο 

μεθύσι της μάχης προσμένοντας να γυρίσει 
νικητής, φορτωμένος δόξα ... Μια σφαίρα και 
μόνο συντελεί ώστε ο θνητός να γίνει αθάνα
τος να μεταπηδήσει στον άλλο κόσμο, να γίνει 
σύμβολο, σύνθημα που ηλεκτρίζει ένα ολάκε

ρο υπόδουλο λαό, που τον εμπνέει για έργα 
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μεγάλα κι αξεπέραστα. Ο όλλος, ήρωας και 
μάρτυρας μαζί~ περισσότερο όμως μάρτυρας· 

ολομόναχος, με το μεθύσι να' χει σβύσει, 
προσμένοντας, με τη βεβαιότητα των φυσικών 
γεγονότων, βδομάδες κι όλος πριν πως θα πε
θάνει σε προκαθορισμένη μέρα, ώρα και τρό
πο: .. Θα σε κρεμόσουν μ' ένα σχοινί από το 
λαιμό και θα σε αφήσουν εκεί κρεμασμένο μέ
χρι να βγει η ψυχή σου", εlπε στον Κύπριο 
έφηβο αγωνιqτή ο εγγλέζος Στρατιωτικός Δι
καστής. Αποκλεισμένος βόρβορο σε δυο μέ
τρα κελί, με το μάτι του Άγγλου πάνοπλου 
φρουΡού στρατιώτη να τον παρακολουθεί 
εκνευριστικά 24 ώρες το μερόνυχτο, με τον 
συστηματικό κι ανηλεή πόλεμο νεύρων των 
ξένων στρατιωτών, που μεταλλάζει μορφές 
και σχήματα σ' όλη την μακρά δοκιμασία, 
προσμένει τον ξένο δήμιο για να τον θανατώ
σει Ασφαλώς κι ο πρώτος κι ο δεUτερος aγωνι· 

οτής εiναι ήρωες. Είναι κι οι δυο τους γενναίοι· 
μα ο θανατοποινίτης έφηβος, που του κόβει 
τόσο γρήγορα κι απρόσμενα το νήμα της ζωής 
η αγχόνη, που ξέρει πως δε θα ξαναζήσει το 
γνωοτό αγαπημένο κUκλο της ζωής κι όμως 
παραμένει δυνατός, είναι δυο φοf>ές ήρωας. 
Δέχεται με περηφάνεια το θάνατο του. Ανυ· 
ψώνεται τόσο, μόλιοτα, ηθικά, που nαρηγορεl 
αυτός ο μελλοθάνατος τους ζωντ.ανοUς, που 
κλαμένοι-τον αποχαιρετούvε.- Αυτός-εi-ναιγια 
το λαό του πιο πολύ από ήρωας, είναι 

νικητής, η αιWνια πηγή της έμπνευσης για 
όσους πιοτεύουν στα ιδανικά της ελευθερίας 
και της δημοκρατlας, το αιώνιο κι ολόφωτο 
παράδειγμα για όλους τους ανθρώπους μα πιο 
πολύ για τους νέους, τη γενηά που ανεβαίνει. 
Τη νύχτα ετούτη, του aπαγχονισμού η ψυχή 

των φυλακών τρικυμlζει, δίνοντας με τις ηφαι

στειώδεις εκδηλώσεις της τη ρωμαλέα αντί· 
δραση της. Από ενωρίς εκδίδεται η διαταγή 
του Αϊρονς, του · Αγγλου ΔιευθυντοU των ψ υ· 
λακών, για το γενικό περιορισμό μας στα κε· 

λιά. Ο στρατός πάνοπλος, περικυκλώνει τα πα· 
νύψηλα των φυλακών τα Κάστρα. Στα παρατη· 

ρητήρια πολλαπλασιάζονται οι ένοπλες φρου· 
ρές κι οι προβολείς καταυγάζουν τη φορτισμέ· 
νη νύχτα. Ως και τα πιο απαραίτητα για την 

επιβίωση των καταδίκων χρειώδη πετιούνται 
έξω απ' τα κελιά: τα .. τριστέλια" και τα σανίδια 
της .. τάβλας", το ξυλένιο χαμηλό «σκαμνί", το 
απλό χαμηλό τραπέζι, η "κούζα", ο τσίγγινος 
<ψαστραππάς». Διπλή η σημασία του προλη· 

mικού τούτου μέτρου: για να αποφευχθεί η 
αξιοποίηση τους εναντίον των φρουρών και 
για να εξαλειφθεl πιθανότητα δημιουργiας 
θορύβου και διαμαρτυρίας. Μα η ατμόσφαιρα 

όσο πάει και φορτlζεται · Ενας λαμπρός συ να-
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γωνιστής - γνωστός στους πιο πολλούς που 
αντάμα πριν από λίγες μέρες πολεμούσανε για 
τη λευτεριά της πατρίδας- λίγα μέτρα απόμα

κρα μας οδεύει προς το θάνατο. Μοναδικό του 

έγκλημα η επιτέλεση του υπέρτατου προς την 

σκλαβωμένη ιδιαίτερη πατρίδα του χρέους. 

Η νύχτα ολοένα προχωρεί. Τα .. ζωντάνια", 
τα διαμερίσματα δηλαδή των φυλακών όλα, το 
1, το 2, το 3, το 5, το 9, οι μαθητές κατάδικοι, το 
1 Ο- οι κοπέλλες αγωνiστριες κατάδικες- ξεση
κώνονται. Τα συνθήματα ηλεκτρίζουν& όλο και 
πιο πολύ την ατμόσφαιρα; 
- «Στο καλό λεβέντη μας»! «Στο καλό λεβέντη 
μας»! «Θάνατος στους δολοφόνους»! «Λευτε
ριά στην Κύπρο μας»! 

Το όνομα του ήρωα μελλοθάνατου γίνεται 
φωνητική σημασία, που υψώνεται στο κοντάρι 

της ψυχής των καταδίκων και κυματίζει στο 
φύσημα των αγέρηδων της οργής τους. Ο 
στρατός περισφίγγει τον aποπνιχτικό κλοιό 
του έξω απ' τις φυλακές. Τα εθνικά θούρια 
ανεβαίνουνε στα φτερά του ενθουσιασμού, 
σκiζουνε τους γαλανούς κυπριακοlις ουρα
νούς που σε λίγο θα αχνοροδίσουν. Σκαρφα

λωμένοι στα κάγκελα του κελιού οι κατόδικοι 
αντικρύζουνε την πλημμύρα του φωτός που 
καταπέμπεται από τους προβολείς του στρα
τού και στη μέση του συγκροτήματος, ένα με
γόλοφωςσημσδεύεtτοvτόποτηςαγχόνης. 
Το διαμέρισμα εφτό, που είναι πόρο πολύ 

κοντά στο διαμέρισμα οχτW ·στο συγκρότημα 
που κρατείται ο μελλοθάνατος - διαμηνό στο 
τρία και από το τρία ή είδηση περνά στο δέκα 

που κρατούνται οι νεαρές αγωνίστριες. Και 

αυτές με τη σειρό τους το διαμηνούν στο με· 
γόλο διαμέρισμα, όπου διαμένει ο όγκος των 

πολιτικών καταδίκων, με περισσότερους από 
200 αγωνιστές: 
·Ε, παιδιό, ο μελλοθόνατος μας χαιρετό. Είναι 
έτοιμος, λέει, να πεθάνει για τη Λευτεριά! 

Ελευθερία ή θάνατος!" 
ΡΊγη, σuγκΙVησης, κύματα πατριωτισμού, μια 

θύελλα οργής και πείσματος συγκλονlζουν τη 
στρατιά των καταδίκων. Τα στόματα ολονών, 
όλα τα διαμερlσματα ψόλλουνε με μια φωνή 
τον ύμνο της ελευθερίας κι υψώνουν ε σα σύμ
βολο λευτεριός, εγκαρτέρησης, aπαντοχής 
και αντρεlας, σύμβολό ολοφώτεινο κι aνίκητο 
το όνομα tου ήρωα-μάρτυρα, που περιφρονεί 
δ[πλα από την αγχόνη τον θόνατο και τραγου· 

δά της λευτεριάς τον ύμνο. 
· Εχουν οι στιγμές ετούτες ένα υπέρτατο 

και τραγικό μαζί μεγαλείο. Ολομόναχη μια 

εφηβική Ελληνική ψυχή παλεύει στα μαρμαρέ
νια αλώνια με το χάροντα και τον νικό. Και μια 
ερώτηση πλανιέται στην ατμόσφαιρα: 
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- Που βρίσκουν τα παιδιά μας τόση δύναμη 
ψυχής, που βρίσκουν τα γιγάντεια φτερά για 
το συγκλονιστικό ετούτο πέταγμα της ψυχής ; 
Η ώρα είναι 12.30 μεταμεσονύχτια κι ή ώρα 

της θυσίας προσεγγίζει. · Ενας ρίγος διατρέ
χει τα κορμιά ολονών μας. Σε λlγα λεmά μέσα 
ο έφηβος συναγωνιστής θ' ανεβεί στο ικρίω

μα. ·Ο λα κι όλοι κατανυχτικά σιωπούν. · Ακρα, 
παγερή ησυχία κατακαλύmει τα πάντα. Σκαρ
φαλωμένοι στους φεγγίτες οι αγωνιστές 
προσπαθούν να συλλάβουν ένα, έστω, μήνυμα 

από το οχτώ, από τον μελλοθάνατο, να ξα
γναντέψουν έστω και μία κίνηση του, να του 

διαμηνύσουν και με τους απαλό τε ρους ακόμα 
ρυθμούς της καρδιάς τους τη στοργή και τη'ν 
αγάπη με την οποία τον περιβάλλουν. 
Το φως , ένα εκτυφλωτικό φως που καταπέμ

πεται από τ' aψηλό παρατηρητήριο του οχτώ, 
που οι · Αγγλοι στήσαν ακριβώς πάνω aπ' το 
μπλοκ των μελλοθανάτων. σκίζει σ' αστραπές 
τη νύχτα και φτάνει, έντονο, εκθαμβωτικό ίσα 
με τα κελιά των καταδίκων. 
Νοιώθουμε τούτο το φως σαν να' ναι το κυ

κλώπειο .. το μάτι του Πολύφημου", που τόσο 
παραστατικά περιγράφει ένα άλλο φως στις 
aσύγκριτες σελίδες του μέσα ο Στρατής Μυρι
βήλης στη .. zωή του εν Τάφω ..... 

· Ενας άλλος συνάδελφος δίπλα δε μπο
ρεί τούτη τη μακάβρια , μεμφιστοφελική πα

ρουσία του φωτός και σιγοψιθυρίζει τους βα
θειά προφητικούς τούτους στίχους γνωστού 
ρομαντικού ποιητή της Αθηναϊκής Σχολής : 

- Φώτιζε, φώτιζε φανέ την πλάκα των 
θανόντων! 

Ξάφνου σκίζει την παγερότητα της σιγής, η 
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ερώτηση από το διαμέρισμα ένα, που απευθύ
νεται στις αγωνίστριες: 
- Ε, κοπέλλεςΙ τι γίνεται; Επήραν τον; 
Ξεκαθαρlζουμε μέσα στη νύχτα τις κοπέλ

λες να ρωτούν το τρία και το τρία το εφτά: 
- Επήραν τον ; 
Στην απόλυτη σιωπή μέσα ακούονται μονό

χα οι χτύποι καρδιών, ενώ η απάντηση 
έρχεται: 
- ·Οχ ι ακόμα. Δεν τον επήραν. 
Μα σε λίγο αντηχεί στο κενό των φυλακών 

και στην παγερή κι ατέλειωτη νυχτιά. 
- Ε, παιδιά, παίρνουν τον! Ε, παιδιά παίρνουν 

τον! ... Ψάλλει τον Ύμνο. Όλοι μαζί τον 
· Υμνο! Προσοχή! 
·Ο λα τα .. ζωντάνια" όλοι οι αγωνιστές, όλες 

οι καρδιές μ' ένα στόμα, με τα μάτια δακρύ
βρεχτα μα και με τις γροθιές σφιγμένες 
τραγουδούν: 

Σε γνωρίζω οπό την κόψη 
του σπαθιού τη τρομερή 

Σε λίγα λεπτό μέσα ο θνητός αγωνιστής 
κατανικώντας του θανάτου την μοίρα, το χρό
νο και το χώρο γίνεται αθάνατος και σύμβολο 
ολόφωτο. Οι κυρίαρχοι νομίζουνε πως εκδι

κούνται ... Μα ο λαός μας σφίγγει τα δόντια κι 
ορκίζεται και προχωρά με καινούργια σημαlα 
τον νέο έφηβο νεκρό ήρωα. Στα διαμερίσματα 
των φυλακών μετά την φοβερή τη θύελλα ξα
νάρχεται άκρα ησυχία. Τόσο οι κοπέλλες και οι 
μαθητές όσο και στα λοιπό διαμερlσματα οι 

αγωνιστές θα κάμουν το ίδιο που κάμνουμε 
και μεις. Γονατιστοί θα προσεύχονται και θα 
ορκίζουνται. .. 


