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Η ώρα της θυσίας
ή το μεγάλο μήνυμα
Κυπριακό Ιστορικό Διηγr)μα

(' Ενας

ιερέας, εξομολογητής σης Κεν

ΊΌΥ ΠΕΤΡΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

προστέθηκε πυκνό τέλι, που δύσιωλα πια

τρικές

μπορούσα να ξοφiνω τα πρόσωπα των

Φυλακές γράφει στο ημερολόγ10 του).

δυο εφήβων ηρωομαρτuρων της κυπρια
κής λευτεριάς.

... 'Ι σ ως

να μη γνώριζαν την παρουσία

Κάτω από τούτες ης συνθήκες, που

μου σαν ιερέα στις Κεντρικές Φυλακές.

κανένας ιερέας δεν θα μπορο\Jσε να ανε·

Πως και με ποιο τρόπο να τη μαθαίνανε

χτεί,

άλλωστε; Οuτε πουλί πετάμενο να φτάσει

αγανάχτηση στους φρουρούς μου.

ως το οχτώ- το «μπλοκ του θανάτου»,
όπως το βάφτισαν οι άλλοι συγκατάδικοί
τους

--

δεν θα το μπορούσε. Συρματομ

πλέγματα, πάνοπλος στρατός, παρατη .
ρητήρια, πύργοι που χτίστηκαν για το
σκοπό τούτο, προβολείς περιστρεφόμενοι

νυχτοήμερα, αυτόματα κουδοuνια, όλα
τούτα κάμνουν την επικοινωνία τους με
τον έξω κόσμο ανέφικτη, ω<όμη και στη
φαντασία τους μέσα.

· Ετσι ζιiτησα από τη
- προβάλλον

διεύθυνση των φυλακών

τας το επιχείρημα πως διαφορετικά κινδu
νι:υα να παρι:ξηγηθιlJ

-- την άδεια να τους

ι:πισκεφτώ.

ΤελικcΊ η άδεια δδθηκε. Με συνοδό μου
τον αξιωμαηκό των φυλακών Νεδφυτο

Καλόγηρο οδηγήθηκα στο χώρο που βρi
σκοντω τα δυο κελλιά των μελλοθάνα
των, κοντά στην αγχόνη.

-

Μη φοβηθείς γι' αυτό που θα δεις σε

λίγο, με προειδοιτοιησε.
Χτύηησε ο Νεόφυτος το κοουδούνt, η

πόρτα άνοιξε κι έντρομος αντiκρυσα ένα
στρατιώτη γονατισμένο να μας σημαδεύει
με το οπλοπολυβόλο του, ι!Jσπου η πόρτα
έκλεtσε πίσω μας.

Προχωρήσαμε στο κατάκλειστο χώρο.

τόνισα

γιομάτος

δικωολογημένη

~ Είναι τούτο αηαράδεχτο για μένα.

Μια και δεν μπορώ να τους δω, άλλο δεν
μου απομένΕΙ παρά να φύγω.
Και στράφηκα έτοιμος να αποχωρήσω.

· Ομως,

σχεδόν ταυτόχρονα, οι φρουροί

ι<ινητοποιήθηκαv. Ζήτησαv τηv άδεια από
τον υπέυθυνο αξιωματικό, που αμέσως
έδωσε τη συγιωτάθεση του να μπω στο
κeλλi. Μέσα στο παγωμένο απομονωμένο
μπλοκ οχτώ των Κεντρικών Φυλακώv

άρχιζε η πριίηη σκηνιΊ του δράματος, που
επρόκειτο να ολοκληρωθεί οε τέσσερεις
σταδιακές φάσεΙς.
Στο πρώτο κελλi

απ' την πλευρά

-

της βορειvής εισόδου

-

βρισκόταν ο Δη

μητρίου και στο δεύτερο ο Καραολής.
Μια συγκίνηση ανέκφραστη μας πλημ·
μυρίζει και τους τρεις στην πρώτη μας

ετούτη δραμαηκή

συνάντηση.

· Εμεινα

λίγες σηγμi:ς στο κελλi ;ου καθενός απ'

τους δυο μελλοθάνατους- αντ6λλαξα μα
ζi τους λiγες βιαστικές κουβέντες, τους
έδωσα Ιωυράγιο και τους σύστησα εγ

καρτέρηση ~- στοιχεία που δεν στεροuν

ταv άλλωστε -- κι έφυγα βεβωώνοvτας
τους πως θα ξαναρχόμουν για να τοuς
'ξομολογήσω και va τους κοινωνιiσω.

Μας άνοιξαν στη συνέχεια για να μπούμε

Οι δυο πατριώτες είχαν το iδιο κουρά

στα κελλιά των μελλοθανάτων. Πλησιά·

γιο και τον iδιο άφθαστο πατριωτισμό, μα

ζοντας διαπίστωσα με πραγματική κατά

σαν χαραχτήρες εiχαν διαφορεηκή ψυχο

πληξη πως στα κιγκλιδώματα των κελιών

σύνθεση και vοοτροπiα. Ο Μιχαλάκης
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Καραολriς είναι νειJρικός κι ευέξαπτος,

ορτάζει, οι μελλοθάνατοι προσμένοuν με

έτοιμος να χτυπηθεί με τους δήμιους τους

αγωνία τις εξελίξεις της δίκης τους. Κάθι:

και τους φρουρούς του

άνθρωπος όσο γενναίος και να 'ναι, όσο

-

τουλάχιστον

κείνους που προσπαθούν να του σπάσουν

και ν' aψηφάει το χάρο, στην περiητωοη

τα νεύρα και να του τσακίσουν το ηθικό

του aπαγχονισμού, όταν όλα είνω προ··

-- ενώ

ο Δημητρίου είναι ήρεμος, aτάρα

Σε μια στιγμή ο Καραολής ξομολογιέ
τω το «αμάρτημά του>>.

Αμαρτάνω, πάτερ, με τούτους
Πολλές φορές μάλιστα, τους βρίζω.

-

καθορισμένα, «διατεταγμένα>>,

rιροετοι:

μασμένα και προσχεδιασμένα για ν' αηο

χος και σκεφτικός.

δω.

κόψουνε της νειότης τοu το νήμα, δέχεται
ένα ψυχικό συγκλονισμό. Μια κορύφωση

της αγωνίας τους διακατeχει, αηαράλλα·
χτα σαν τις δραμαηι<ές στιγμές που ακό·

μα κι ο ίδιος ο σαρκωμένος θεάνθρωπος
ένιωθε σης aτέλειωτες ώρες της δραμα

Γιατί, παιδi μου;
Πάντοτε ήμουνα νευρικός κι ειδικά

τικής του προοευχής στου Γεσθημaνή την

με τους δικούς μου. Μα τώρα το πράγμα
'Ολο το κοστετράωρο οι

aπόμερη γωνιά. Η αγωνία του προκαθο·
ρισμέvουθανάτου σφραγίζει τη μοίρα της

φρουροί με ης αλλαγές τους ι<αι τα ουρ

ζωής των ωραίων εφήβων της μικρής πι

λιαχτά τους μερόνυχτα δεν μας αφίνουνε

κρής πατρίδας.

χειροτέρεψε.

να ξαποστάσουμε μια στάλά.

· Ητανε

Πρόσεξα πραγματικά πως ο θόρυβος,
το δυνατό φως, τα ειρωνικά πειράγματα

των φρουρών, βρίσκονταν στην «ημερη
σία διάταξη».

μεσημέρι της

'f ετάρτης

στις

ενιά τοu Μάη, όταν πήγα σης Φuλακές,
όπως το συνήθιζα, για να εκτελέσω τα
συνηθισμένα καθήκοντα που μου αναθe
σανε.. Σι: λiγο ο

· Αιροvς,

ο Διευθυντής

Κάθε λίγο μας δείχνοuνε την αγχό

των Φυλακιί.ηι, με καλούσε στο γραφι;iο

νη, τούτα τα σκυλιά, για να μας σπάσουν

του. Ανέβηκα ττάνω στο δεύτερο όροφο

τα νεύρα, πρόστεσε ο Καραολής.

του κτιρJου. Διπλές σκοπΙές φρουρούσαν

-

Ο Δημητρίου

-

δυο βήματα απέχουνε

τα κελλιά τους το ένα από το άλλο

-

ύστερα από κάθε ειρωνικό πι:ίραγμα των

· Αγγλωv

φρουρών, στρεφόταν στον Κα

'fι λένε πάλιν τούτα τα τομάρια, Μι

χάλη; ριίιταγε.

-

Μας βρiζουνε ξανά Αντρέα. Μας

δείχνουν το σκοινί κω μας κοροϊδεύουν
πως σε λίγο θα μας εχτελέσουνε ...

-

· Αστους

Μπιiκα στο γραφείο. Ο · Αιρονς μοu
σφερε ένα κάθισμα και χωρ!ς πολλές Πt'·
ριστροφές, μπήκε στο θeμα.

-

ραολή.

-

τούτο το συγκρότημα. Η πόρτα άνοιξε.

να βρίζουν. Κι οι απειλές

τους δεν μας πιάνουν, απαντούσε ο Δη·
μητρiου. Τα δικά μας τομάρια εμείς τά

χουμε κρει.iαομένα στ' aψηλότερα δεν
τριά της γης μας, απ' την ώρα π' ορκιστή
καμε να ξεσκλαβώσουμε τούτα τα χώμα·
τα, να τους ΠΕiς.

ΠΕΡΑΣΕ κι η Μεγάλη βδομάδα. Σήμα
νε η Ανάσταση. Μα ενώ όλος ο λαός γι'

Είναι ανάγκη να κοιμηθείς σης .φυ.

λακές απόψε, μου ανόφερε. Θα κάμεης

την κηδεicι τι.ι\ν μελλοθανάτων.
Ανατρίχιασα

αηό

τοίπο το ωμό

κι

απάνθρωτιο μήνυμα, ηου ερχόταν λίγες

ώρες μετά την ανάσταση του γλυκού Να·
ζωραίου.

- · Αδικα σάμττως Θεέ μου, σταυρώθη
κες, διαλογίστηκα. Γιατί ακόμα . 01
ανθρώπινες καρδιές να 'ναι τόσο κλει
στές; Γιατί η «τuρεία» να βασtλεύει απ'
άκρη σ' άκρη στούτο τον πλανήτη, που

στιγμή δεν έπαψε να πiνει aχόρταγα τ_ων
iδιων του των πωδιών το αίμα; :r-.1a αηάν·
τηση καμμιά δεν έπαιρνα.
Ένα ολόπηχτο σ~<οτάδι χατακάλυψε

.
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τα μάτια-μου, θlχμπωσε και θόλωσε το λο

-

Θα σου προμηθεύσουμΕ εμείς τα

χρειαζούμενα· απάντησε ένας αξιωματι

γισμό μου, ο κόσμος όλος, λες κι αναπο
δογυρίστηκε μπροστά στα κατάπληχτα

κός των φυλακών. Θα σοu φέρουμε το

μάτια μου. Η αιφνίδια τρικυμία που ξέ

κρασί και το ψωμί που σου χρειάζονται.

σπασε και συγκλόνιζε τον μυστικό κόσμο

-

Α vτο, ΠΑΝΤΟΣ, ΕΙΝΑΙ ΑΔ ΥΝΑ

της ψυχή·ς μου δεν έλεε να κοπάσει εύκο

ΤΟ, τόvtσα ιδιαίτερα.

λα. Χρειάστηκε μια τεράστια αυτοπειθαρ·

- τότες θα σοu επιτρέψουμε να βγεις,
αλλά δεν θα μπεις στη Λευκωσία, στην
παλιά την πόλη. Θα προμηθευ.τής την
θεία κοινωνία από άλλη εκχλησiα.

χία κι ένας σκληρός aυτοέλεγχος από μέ
ρους μου ίσαμε να τα καταφέρω.

Στράφηκα και το ρώτησα.

-

Και που θα τeφούν, μετά τον απαγ-

,

-

Θα πάω στο Μετόχι τοu Κύκκου,

χονισμό τους;

τους απάντησα.

- Μα, στις φυλακές μέσα! · Εχουμε κι
όλας όχι μονάχα το χώρο ετοιμάσει μα και
τα μνήματα σκαμμένα! • Ολα είναι έτοιμα.

αντιπαρατήρησαν.

-

· Ολη η περιοχή των φυλακών στρατο
κρατείται. Αυστηρότατα μέτρα ασφαλεί
ας πάρθηκαν, έτσι που οόη; πουλί να μην
μπορεί να φτερακlσει χωρίς την άδεια των

Η περιδίνηση η ψυχική με κατακυρίεψε

ξανά. Οργή ανάμειχτη με ένα αίσθημα
υπέρτατης περιφρόνησης κι αηδίας για

αρχιiιν τω.ν φυ,λακών.

τούτο τον προκρουστικό και τόσο απο

κρουστικό τελετουργικό τρόπο που ξεδιά
λεγε η διοικητική μηχανή των τόρηδων,

****

Με τραβούνε στη συνέχεια στο Μετόχι
του Κύκκου για τη θεία κοινωνία. Eiv.aι
δειλινό. •Ενα δειλινό θλιμμένο, μουντό,
μουχρωμένο. Μια κατάθλιψη πνίγει την

με κρατούσε άναυδο κι αμήχανο. Βρέθη·
κα εντελώς aπροετοίμαστος σε τούτο το
μαζωχιστικό

αμόκ

που

καταπεμπόταν

ψυχή μου και μια π!κρα νεκρώνει ως και

από μέρους των aποικιοκρατικών μηχα

τους χτUποuς της καρδιάς μου. • Ολα
σκοτείνιασαν γύρω μου. Νομίζω πως η νύ· .
χτα έπεσε καt κατασκέπασε με την κατα
χνιά της τον κόσμο ολάκερο, σ' όλη την

νορραφιών.

Για να κερδίσω χρόνο και να σκεφτώ
ψυχραιμότερα για τα παραπέρα, είπα:

-

Θα σε συνοδέψοι>με εμείς ως εκεί,

τότες, δεν μπορώ καμμιά πρωτο

πλάση. Η ταραχή ποu με κl.>ριei'>eι είναι

βουλία ν' αναλάβω. Θα πρέπει πρώτα να

τόση που αναλογiζομαι με τρόμο πως δεν
θ' aντέξω στο μακρύ τούτο διάστημα της
αγωνίας και της προσμονής. Οι ώρες πόσο δίκηο εixe ο •Αιvαταtν oov διαη)

πάρω τη γνώμη μα και την άδεια του επι
σκόπου.

Αυτές είναι οι διαταγές που έχω,
· Αιρονς. Και μ' άφησε
να καταλάβω πως θα τους θάβανε και

-

απάντησε ωμά ο

πωνε τη θ~ρία της σχετικότητας! -δεν

χωρίς παπά.

λένε να περάσοuν! Λες κι οι &!χτες να
καθηλώθηκαν και να βιδώθηκαν από κά·
ποια υπέρτατη δύναμη, εξωγήινη, .ποu

Έτσι αναγκάσiηκα ν' αλλάξω στάση.
Μπροστά στο δεδομένο να aπαγχονι

καθΘρίζει όλο και τούτο το μακάβριο

στούν χωρίς την ύστατη στιγμή μια φωνή,

σκηνικό π_ου ταλανίζει τη ψυχή και τρυ
πανίζει το μυαλό κα.ι τις εκφc,\νσeις όλες
του νευρικοu του συστήματος.

μια παρουσία έστω παρηγόριας και συμ

πόνοιας, ξεδιάλεξα το δεύτερο.

· Ετσι περιορίστηκα στο θέμα της θείας
κοινωνίας.

-

Δεν έχω όμως μαζί μου τη θεία κοι

νωνία, παρατήρησα.

·

Στη συνέχεια με μετάφεραν σ' ένα δω
μάτιο που βριακόταν σε κτίριο έξω από

•.τις φυλακές για να με eρευvήσονν.

-

Πριν πός για την κοινωνlά στους
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μελλοθάνατους θα ο' ερευνήσουμε, πρό·

Κρατάω το βιβλiο ανοικτό. Δίπλα μου

σταξαv οι δυο αξιωματηωί που κλειση1-

στέι<εται ο Καραολής. Είμαστε στραμμέ

κανε στο ίδω δωμάτιο μαζί μου.
.
- Μπορείτε να το κάμετε, τους είπα.

νοι στην ανατολή με τη ράχη στραμμ/;vη

στους φύλακες, που στέκονται στο στενό
μακρο διάδρομο του μπλοκ.

-·Οχ ι όμως πριν βγάλεις τα ράσα ι<αι

Διάβασα το δη<ό μοιι μέρος.

το αντερίν, παρατήρησαν

Μιχάλη, η σειρά σου.

Δέχτηκα πρόθυμα.

-

Μα δεν το θεώρησαν τούτο αρκετό.

ΊΌυ δείχνω το απόσπασμα, Ο Μιχαλά·

-

κης διαβάζει.

Βγάλε όλα σου τα ρούχα, ξαναπρό

σταξαν. Να μείνεις ολόγυμνος όπως σε

λουθίας.

πως δεν κουβαλάς τίποτα στα ρούχα σου
τους

μελλοθάνατους,

Μι:

ολοκληρώνουμε το διάβασμα της ακο

γέννησε η μάνα σου για να βεβαιωθούμε

για

Δύσκολα κρατιέται

ολοφάνερη την ταραχή και τη σuγχυση

****

πρόσταξαν

ΕΣΥΡΑ στη συνέχεια ένα σκαμνi και κά·
θησα απάνω ενώ ο Καραολής κάθησε πά
νω στο στρώμα του, τόσο χαμηλό, nou

ωμά, και κυνικά.
Μα η αντίδραση ξεχείλωε.
ΊΌuτο δεν πρόκειται να γινεi ποτές,

σχεδόν άγγιζε τη γη. Κάθομαι κάπως ψη·

τόνισα. Θα ντυθώ, αν επιμένετε, και θα

λότερα, έχοντας πάντα τη ράχη στραμμέ

φύγω.

νη στους φρουρούς.

---

μα με

· Αφονς,

φρουράς γνώριζε ελληνικά και σκέφτηκα
πως δεν Θα 'πρεπε να βλέπει ούτε τα χεί

Εντάξει· θα σ' ερευνήσουμε όμως

λη τους να κινούνται. ·Εχει μια φοβερή

πρώτα.

περιέργεια που δε θ' άφιvε ακατόητευτα

Ο ήλιος γέρνει στη δύση του σαν με
οδηγάνε στα κελλι<J των μελλοθάνατων,
πού για τελευταiα φορά αντηφύζουν

ούτε τα χείλη του μελλοθάνατου.
Στη διάρκεια της εξομολόγησης ο Μιχά
λης εηαναλαμβάνει όσα σχeδόν μου αν(J.

το φως του. Ολόξανθος ο αρμaτόδρομος

φερε κΦ την προηγοι)μενη φορά. Συνεν

Φοίβος των ουρανών της Κύπρου φιλάει

νοούμαστε σχεδόν ψΙθυριστά...

για στερνr1 φορά τα τιμημένα μέτωπα των

φασμό που εξέφραζε πολλά, μου χάραξε·

κυπριώτικης γης. Ακουμπάω μ' ευλάβεια

δυο

τη θεία κοινωνία στο διάδρομο, απάνω σ'

λαμβάνομαι τα υπόλοιπα. Μικρή παύση ...

Μπαίνω στη συνέχεια στο κελλi του

Σιωηή ... Κι αμέσως σηκώνουικγι ...

Καραολή κρατώντας το επιτραχriλιο και

Μπαίνω στο διπλανό κελλi. Στο κελλi
του Δημητρίου. Επαναλαμβάνοuμε την

το ευχολόγιο. Διάλεξα την ειδικi1 ακο
μΕ τα

ίδια ακολουθia. Ο Δημητρiου είναι βα

κατάλληλα για την περίπτωση αναγνι.ίΙ
σματα, που παίρνει κατά την περίσταση

μέρος κι ο εξομολογούμενος

- για δυο
βασικά λόγους. Για νά απαλύνω την
αγωνία τ.ων παιδιών aποσπώντας έστω
και λίγο την προσοχή τους απ' το
και για να παραμείνω περισσότερη ώρα

ανάμεσά τους.

;

μονάχα. Σωηαiνει Μ' ένα μου

νεύμα, του δίνω να καταλάβει πως αντι

:ένα πρόχειρο τραπέζι μ' αναμμένο κερί.

-

Σε μια

στιγμή ο Καραολής αφού ~καμε ένα μορ·

πρώιμα ώριμων αγωνιστών εΦriβων της

λουθία των εξομολογοuμενων

δε βλέπουνε

σεξα άλλωστε πως ο εηικεφαΜς της

που φαίνετω να δέχτηκε

ης ενστάσεις μου.

-

· Ετσι

στο πρόσωπο τον εξομολογούμενο. Πρό

Συζήτησαν τότες οι αξιωματικοί το θέ

·

θειά συγκινημi:νος. Με τα μαλλιά ακατά·
στατα. Κάποτε μοu ανοίγει την καρδιά
του.

--Λυπούμαι, ηάτιφ, που

e.: αφiσω την

αδελφή μου απροστάτευτη.

-

Αυτό να μην το σκέφτεσαι, τον κα·

θησυχάζω. Η πατρiδα θα τη φροντίσει.
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Ξαναμπαίνω στο κελλi του Καραολή
ιωι στη συνέχεια στο ι<ελλi του Δημητρί
ου για να τους μεταδώσω τη θεία κοινω
νία. Πριν τους αφιΊσω για πάντα, μπαίνω

για τρίτη και στερνή φορά στα κελλιά

τους. Τους αγκαλιάζω, τους φιλώ, μάτωα
προσπαθώντας να πνίξω τον πόνο μου
και να κρατήσω τα δάκρυα.

Δρασκελι.iJνταc; το κελλί του οχτώ και
πριν τους aποχωριστώ οριστικά, φώναξα

και στους δυο, ανυψώνοντας το ένα χέρι

και σφίγγοντας με το άλλο στο στήθος τ'
άγιο Δισκοπότηρο:

--

Κουράγιο και θάρρος παιδιά μου!

Οι φρουροί ι~άη μουρμουρίζουν συνα
μεταξύ τους Ι<ω ιωτεβαiνοντας το σκα
λοπάτι, τ' αφτί μου πήρε για στερνή φορά
τη φωνή του Δημητρίου,

va

ρωτάΕι τον

Καραολή.

-

·!ντα μ' πούηαν τούτοι, ρΕ;

Μα δεν προλαβαίνω ν'
απάντηση...

ΦεtJγω

σΕ ουσωστικούς δι)μωυς του λαού μας η
αποικιοκραηι<ιi πολιηκή των Τόρηδων,
όπου κω vα ' στ ε δαλαλήστε παντού το
δίκαιο τούτης της ωιuνιαc; αιμοδότρας,
της τραγικής ΙφΙγένΕιας όπως μεταμορ

φώθηκε τούτη η μ1κpιΊ πατρίδα.
«Δεiπνησωι

με

τοι:ις

Μόργκαν

ιωι

Μπράουν· έφαγα ένα μήλο κι ένα aχλάδι.
Βραδιάζει. Mngiνω στην παράγκα Ι<αι

ξαπλώνω βγάζοντας μονάχα τα παπού
τσια. Οι δυο στρατιώτες με φυλάνε άγρυ
πνα.

· Ενας μένει

μαζί μου στην παράγκα

μέσα. Ο άλλος φυλάει σt\οπός αni:ξω. Κει
που ο Μορφi:ας μου γλάρωνε τα μάτια
πετιέμαι απάνω μέσα στα εψιGλ ηι,;ά ορό
ματα. Προι;ιπαΘώ ν' ακούσω η γίνεται

παρέξω. Γύρω στα μεσάνυχτα οι δυο
στρατιώτες της φρουράς ανηκαταστάθη
καν από δυο ανώη;ρους αξιωματικο(Jς.

ακούσω την

ηαίρνοvτας

Μπράουν, αθιiJα οτρατευμέvα παιδιά τηc;
Αγγλίας, που άθελα σας σας μετάτρεψαν

σαν

στερνή ηαραη1ρηση τα ανέγγιχτα κκαπ

· Ερχοντω

και ξαηλώνουνΕ κότω πλάι

μου, μιλώντας, καηviζοvτας κω βλαστη
μιίJντας ασταμάτητα, ως την ώρα που μου

ρων . .-Ε να τέταρτο του ψωμιού,- τα κουκ

Δένε να σηκωστώ ιωι να ετοιμαστώ, μόλις
κάποιος, που 'ρθε απέξω, τομς δίνει το

κιά στο ένα κω το πιλάφι στο άλλο παρά

σi]μα.

μειναν ανέπαφα. Οι δυο σταυραετοί της
κυπριακής λευτεριάς προτψοι)ν να δει

ώρα μου ...

ndκλΙά του φαγητού των δυο ηρω,gμαρη)

πνήσουνε σε λίγο συντροφιά με τον Πλού
τωνα στα υπόγεια κατασκότεινά του βασίλεια.
·
•Y.)(.Jf.J(.

Στην αυλή του μπλοκ εννιά, μέσα σε
μια παράγκα με οδηγάνε στη συνέχεια για
να διανυκτερεύσω. Δυο στραηώτες με
ακλουθούνε σαν σκυλιά απ' τη στιγμή
που με μεταφέρνουν σε τούτη την παράγ

κα. Δεν μ' αφίνουvε μονάχο ούτε και σ'
αυτήν ακόμα την τουαλέτα.
Μετά το γέρμα του ι'1λιου σέρνω άσκο
πα τους βηματισμούς μου στην αυλή της

παράγκας ακολουθοuμενος απ' τους δυο
'Αγγλους στρατιώτες που πολύ δύσκολα
προσπαθώ να συvεvvοηθuJ με τα λiγα αγ
γλικά. Μου δiνουνε τα ονόματ6 τους.

--

Ντάννη Μόργκαν κω Ροκ Μπρά

ουν, πάτερ! Ντάννη Μόργκαν και Ροκ

· Ηρτε, -

διαλογίζομαι ξανά

η

-

'****

[Την ίδια VU);."ftά στηv <;aντίπερα όχθη»

--

λίγα μέτρα περ' απ' την αγχόνη στο

μπλοκ με τους <<πολιτικούς κατάδικους»
- μια άλλη τρικuμiG ψuχwν.

Δυο κατάδικοι aντάρτες, ο Τεύιφος ΚΙ
ο Σταύρος, σύρουν τούτες τις γραμμές.}
Στεκόμαστε πάνΤG εΙJλαβικσi πρσσκυ·
νητές στη μvήμη όσων οναηούονται δο.
ξασμένοι

στο

<<Φυλαι{ωμeνα

της ιδιαίτερης πατρ!δας.

μνήματα>>

Η οι<έψη θ'

αναπολεί πα\τrοηvά μ' ευγνωμοσύνη αηέ,
ραντη τους υπέροχους έφηβους συναγω
νιστές που προσφέροντω αυταναγκαστι

κά θοσία στο ικρίωμα ι<αt την αγχόνη για
τη λευτεριά της Κύπρου.
Μέρες

, ημέρα

πιο nρJv

--·

απ' τηv

που γiνηι<ε γνωστr1 η ψυχρή κι

ανέκκλητη απόφαση του

· Αγγλοu

κυ-
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βερνήτη πως «Ο νόμος πρέπει να αιωλου

θΙiσει την πορεία του» - η vευρικότη-ια κι
η συνωσθηματικιi έξαρση σης φυλω<έc;
των άλλων συγιωταδiι<ων πατριωτών εί
ναι ολοφάνερη. Απ' ης στιγμές όμως που
τα δρακόντεια

προληπτη<ά μέτρα των

αρχών των φυλακών για την <πιΊρηση της
τάξης>> στις ψυλαι<έc; ι<αι τη ματαίωση κά

θε απόπειρας aπόδρασης ιi απαγωγιiς
των μελλοθάνατων, μπήκανε σ' εφαρμο
γή, είναι για μας σημάδι αλάθΕυτο πως
αγγίζΕι η ώρα της υπέρτατης δοκιμασίας
της κυπριακής εφηβικής ψυχΙΊς μα κι η

μα, ενώ κι αυrοi χτυπάνε ...

· Αλλη

όμως είναι η θέση του nαλληκα

ριού που 'νω απόψε uηοκλεισμένοc; σε
σιδερόφραχτη απομι'Jνωση, προσμένον·

τας στο ι<ελλί του θανάτου με τη θηλιά
της αγχ()νης στημένη . .Κι ενώ οι ψηλοί

πύργοι και τα ηαρατηρηηiρια με τ' αυτό
ματα τον περιζώνουν από ηαvτοίJ, ο έφη

βος σφίγγει την καρδκΊ σαν δέχεται τον,
καθαρά ηάvω απ' τα ανθρώπινα μέτρα,
στερνό αποχαιρετισμό των δικών του, του
πατέρα, της μητέρας, των αδελφών του.

Νιώθει ηερr']φανος μα και ψυχικό σιJγ

μεγάλη η νίκη της.

κλονισμό ο Κύπριος έφηβος, κοιτάζοντας

· Εχουμε

κι άλλοτες εκφράσει πολλές

φορές την άποψη

--

ι<ω κανένας δΕν

την κλαμένη ι.;αι πονεμένη ύστατη ματιό
της μάνας. Εύκολα μrιορεi να φανταστεί

μπορεί να μας μεταλλάξει τη θέση μας τού

και ν' αναπλάσει κανέvας την οδύνη, τον

τη

η μεγαλύτερη αντρεiα που έχει

τραγικό πόνο, τη λαχτάρα, και τη λατpεiα

να επιδείξει ο aπελευθερωτικός μας αγώ

μα κω την απελπισιά μαζί ποΙJ εγκλεiνeJ η

-- πως

νας είναι η μεγαλοσύνη κι η παλληκαριό

στερνή ματιά της μάνας, σαν αηοχαφετά

των δεκαοχτάχρονων εφήβων μας που

κω σαν εναποθέτει στο μέτωπο του ήρωα

«εν ψυχρώ» αντηφύζουνε δεμένοι χειρο

έφηβου γιου της όλη τηv έκφραση της

πόδαρα ιωι 'πιστάγκωνα το «Φρικαλέο»

στοργής κω της αγάηης της. Οι λυγμοί

Θάνατο της αγχδνης χωρiς φόβο, χωρίς

δέvοντω J<ι απωθούνται από το αiστημα

καμμιά μεμψιμοιρία, χωρίς κανένα, έστω,

της ηερηφάνειας, από το νόημα της υπέρ

τρεμούλιασμα. Με τη συναίστηση της επι

τατης Θυσίας του ηωδιού της. ΊΌ κλάμα

τέλεσης ενός έργου υψηλού, με την επί

δεν κατρω~υλάει, μα ηαραμένεΙ δωμάντι

γνωση της περίβλεπτης θέσης τους, με

στα μόηα ιωι τα δάι<ρυα μεταλλάζοuv

την αξ10πρέπεια του ανθρώπου, τη βαθιά

μορφή κω γίνονται βλέμα· γiνοvτω ματιά

πίστη του χριστιανού των ηρωτοχριστια

που ψαύει, αγ1<αλιάζι:ι, φιλάει, σφίγγει,

νικών αιώνων και τα ιδανικά του υnδδου

μοιρολογάει τον έφηβο γιο, nου είναι να

λου που πολεμάει για τη λευτεριά, με τη

πεθΘνει απόψε τα χαράματα.

σκληρή ακaμψία του αγωνισηi, νι κάνε τη
μοίρα του θανάτου.
Στη πορεία του αγώνα μας πέφτουνε πά

ρα πολλοί νεκροί, που κανένας δεν αμφι
σβητάει και δεν θα αμφισβητήσει ποτές
την aντρειοσύνη τους. Σκύβουμε και φι

λούμε τα ματωμένα χώματα που δέχτη

ΚΟ\Ι

«ασπαiροντωι

σφαίρες,

τα

και

τρυφερά

διάτρητα
εφηβικά

από

κορμιά

Ο πρtiηος ήρωας πέφτει πάνω στο
υπέρτατο μεθύσι της μάχης προσμένον
τας να γυρίσει νικητής, φορτωμένος δό

ξα ... Μια σφαίρα και μόνο συvτελεi ώστε

ο θνητός να γiνει αΘάνατος vα μεταπηδrJ
σει στυν άλλο κ<'>σμο, να γίνει σύμβολο,

σuνθημα που

ηλεκrρίζει

ένα ολάκερο

υπόδουλο λαό, που τον εμηνiΞει για !:ργα
μεγάλα κι αξεπeρaστα. Ο άλλος, ήρωας

τους.

και μάρτυρας

Εiνω όμως εκείνοι μεταρσιωμένοι από

-·-

--

περισσότερο μάρτυρας

ολομόναχος, με ΤΟ μεθύσι να 'χεΙ σβή

την έκσταση κι έχουν στους ώμους τους

σει, προσμένοντας με τη βεβαιότητα και

φυτρώσt: ψηφά ενθουσ!ασμού σαν ανη

τη νομοτέλεια των φυσικών γεγονότων,

κρύζουνε 'κει που πολεμάνε το χάρο και

βδομάδες κι όλας πριν πως θα ηεθάvει σε

χτυπιούνται μαζί του. Δέχονται το χτύπη-

προκαθορισμένη μέρα, ώρα και τρόπο:
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«θα σε κρεμάσουν μ' ένα σχοινί από το

δίκων χρειώδη πeτιούνται έξω απ' τα

λαιμό και θα σ' αφίσουy εκεί κρεμασμένο

κελλιά: τα «τριστέλια» και τα σανίδια της
«τάβλας», το ξυλένιο χαμηλό «σκαμνί», το
απλό χαμηλό τραnέζι, η ι<κούζα», ο τσίγ
γινος <ψαστραnnάς». Διnλή η σημασία
του προληnηκού τούτου μέτρου: για να
αποφευχθεί η αξιοποίηση τοuς ενάντια
στους φροuρούς και για να εξαλειφθεί κά
θε δυνατότητα για δημιουργία θοpύβοΙ.J

μέχρι να βγει η ψυχή σου», λέει στο Κύ
πριο έφηβο αγωνιστή ο Εγγλέζος στρατι
ωτικός δικαστής. Αποκλεισμένος βάρβα
ρα σε δυο μέτρα κελλί, με το μάτι του

· Αγγλου

πάνοπλου φρουρού στρατιώτη

να τον παραι<ολουθεί εκνευριστικά κο
στέσσερεις ώρες το μερόνυχτο, με το συ

και διαμαρτiψ!σς. Μα η στμ6t:Jψαιρα όσο

στηματικό κι ανελέητο πόλεμο νεύρων

πάει και φορτίζεται. 'Ενας λαμπρός συ
ναγωνιστής - γνωστός στους mo πολ
λούς, nου. αντόμσ trptv αriό Λiγες μέρες
πολεμούσανε γιο τη λευrεριά της rrστρi
δας - λίγα μέτρα ατrόμακρά μας οδεόsι

των ξένων στρατιωτών; που μεταλλάζει
μορφές και σχήματα σ' όλη την μακρά
δοκιμασία, προσμένει τον ξένο δήμιο για
να τον θανατώσει. Ασφαλώς κι ο πρώτος
κι ο δεύτερος αγωνιστής είναι ήρωες. Εί

προς το θάνατο. Μονσδη<ό του έγκλημα η'
εκτέλεση τοu υnέρτατου προς τη σκλα
βωμένη ιδιαίτερη πατρiδα του χρέους.

ναι κι οι δυο τους γενναίοι· μα ο θανατο
ποινίτης έφηβος, που του κόβει τόσο γρή·
yορα κι απρόσμενα το νήμα της ζωής η

Η νύχτα ολοένα nροχωρεi. Το «ζωντά

:ιγχόνη, που ξέρει πως δε θα ξαναζήσει το
(Vωστό αγαπημένο κύκλο της ζωής κι

. νια», τα διαμερiομαια των φυλακών όλα,

)μως παραμένει δυνατός, είναι δυο φορές

)ρωας. Δέχεται με περηφάνεια το θάνατό

το ένα, το δύο, το τρία, το πέντε, το ενιά,
οι μαθητές κατά6ικοι, το δέκα - οι κο

rου. Ανυψώνεται τόσο μάλιστα ηθικά,

πέλλες αγωνiστριες κατάδικες

του παρηγορεί αυτός ο μελλοθάνατος,

κώνονται. Τα q!.>'νθfιματα ηλeκτρ!ζοΙ.Jνε

Όυς ζωντανούς, που κλαμένοι τον απο

όλο και πιο

:αιρετούνε. Αυτός είναι για το λαό του
no πολύ από ήρωας, είναι ο νικητής, η

«Στο καλό λεβέντη μος»! «Στο καλΦ
λεβέντη μας». «~νατσς στους δολοφό
νους»! «Λευτεριά στην Κι:ιπρο μας»!

ιιώνια πηγή της έμπνευσης για όσους πι-

πεόουν στα ιδανικά της ελευθερίας και
ης δημοκρατίας, το αιώνιο κι ολόφωτο

ιαράδειγμα για όλους τουι:; ανθρώπους,
α πιο πολύ για τους νέους, τη γενιά που

νεβαίνει...

·

Η ΝΥΧΤΑ ετο6τη του απαγχοvίσμού ηΏ
υχή των φυλακών τρικυμίζει, δίνοντας
: τις ηφαιστειώδεις εκδηλώσεις της -τη.
JJμαλέα της αντίδραση. Από νωρίς εκδί
:ται η διαταγή του · Αιρονς, του · Αγ

ωυ διευθυντή των φυλακών, για το γε
κό περιορισμό μας στα κελλιά. Ο στρα
)ς πάνοπλος, περικυκλώνει τα πανύψη

ι των φυλακών τα κάστρα. Στα παρα
ρητήρια πολλαπλασιάζονται οι ένο
,ες φρουρές κι οι προβολείς καταυγά
υν τη φορτισμένη νύχτα. Ως και τα πιο
ιαραίτητα για την επιβίωση των κατα-

-

ξεση

noM την ατμόσφαιρα:

-

·

'ΊΌ όνομα του ήρωα μελλοθάνατου γί
νεται φωνητική σημαlο, που uψώνεται στο
κοντάρι της ψ!)χής των κατάδικων και
κυματίζει στο φί>οημα των αγέρηδωv της
οργής τους. Ο στρατός περισφίγγει τον
aποπνιχτικό κλοιό τοu έξω απ• τις φωλα·

κές. Τα εθνικά θούρω ανεβαίνουνε στα
φτερά του ενθοιχ:ιιαομοό, σκίζρuvε τοuς
γαλανούς κυπρΙwτικοως συρανο(Jς, που
σε λίγο θ' αχνοροδlσοuv. Σκαρφαλωμέ·
. νοι στα κάγκελα του κeλιοί> οι κατάδικοι
αντικρύζουνε την πλημμύρα τοu φωτός
του καταπέμnΒtαι απ' τους npοβολeίς
του στρατού, ι;νώ στη μέση τοu συγκροτή·

ματος οχτώ ένα μsγάλο Φως σημαδεύει
τον τόπο της αγχόνης.

Το 6ιαμeρισμα εφτά, που ε!ναι πάρα
πολύ κοντά στο διαμέρισμα οχτώ - στο
συγκρότημα nou κρατιέται ο μελλοθάνa·
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τος

-

δια μηνάει στο τρία και από το τρία

Το φως, ·ένα εκτυφλωτικό φως, που κο·

ούνται οι νεαρές αγωνίστριες. Κι αυτές με

ταπέμπεται απ' τ' aψηλό παρατηρητήριο

τη σειρά τους το διαμηνάνε στο μεγάλο

τοu οχτώ, ποu οι 'Αγγλοι, στήσc:ιv αιφι·

διαμέρισμα, που διαμένει ο όγκος των

πολιτικών κατάδικων, με περισσότερους

βώς πάνω απ' το μπΛοκ των μελλοθανά
των, σκlζει α' αστρcιπές τη νύχτα κί::Ιι φτά

από διακόσιους αγωνιστές:

νει έντi>νο, εκθαμβωτικό iαcιμε τα κελλιά

Ε, παιδιά, ο μελλοθάνατος μας χαι
ρετά! Είναι έτοιμος, λέει, να πεθάνει για
τη Λευτεριά! Ελευθερία ή θάνατος!

των κάtόδιt<ωv.

-

Ρίγη συγκίνησης, κύματα πατριωτι
σμού, μια θύελλα οργής και πείσματος

συγκλονίζουν τη στρατιά των ανταρτών
κατάδικων. Τα στόματα ολονών, όλα τα
διαμερίσματα ψάλλουνε με μια φωνή τον
ύμνο της λευτεριάς, κι υψώνουνε σα σύμ
βολο λευτεριάς, εγκαρτέρησης, aπαντο
χής και αντρείας, σύμβολο ολοφώτεινο κι
aνίκητο το όνομα του ήρωα

-

μάρτυρα,

που περιφρονεί δίπλα από την αγχόνη το
θάνατο και τραγουδάει της λευτεριάς τον
ύμνο.
· Εχουνε οι στιγμές ετούτες ένα υπέρτα

το και τραγικό μαζί μεγαλείο. Ολομόναχη
μια εφηβική ελληνική ψυχή παλεύει στα
μαρμαρένια αλώνια με το χάροντα και

·

περιβάλλουν.

η είδηση διαπερνά στο δέκα, που κρατι

τον νικάει. Και μια ερώτηση πλανιέται
στην ατμόσφαιρα:

-

Που βρίκουν τα παιδιά μας τόση δύ

ναμη ψυχής, που βρίσκουν τα γιγάντια

φη:ρά για το συγκλονιστικό ετούτο πέτα
γμα;

Η ΩΡΑ είναι

****

12.30 μεταμεσονύχτια κι η
ώρα της θυσίας προσεγγίζει. · Ενα ρίγος
διατρέχει τα κόρμια ολονών μας. Σε λίγα
λεπτά μέσα ο έφηβος συναγωνιστής θ'
ανεβεί στο ικρίωμα. · Ολα κι όλοι κατα
νυχτικά σιωπούν. 'Ακρα, παγερή ησυχία
κατακαλύmeι τα πάντα. Σκαρφαλωμένοι
·στους φeγγίτες οι αγωνιστές προσπαθούν
να συλλάβουν ένα, έστω μήνυμα από τ'

Νιώθοuμε τοΌτο το φως οον να • ναι το
αVστριχιαστικό, το κuκΛώπειο το ι<μάτι
του Πολύφημοu», σαν περιγράφει έ~α
άΛλο φως στις aσύγκριτες σελίδες του μέ
σα ο tτρατής Μυριβfι?\ης στη «Ζωή του
εν1'dΦω»...
·

•Εν~ς άΛλος συνάδελφος δlπλα ·δε την
μπορεί τοιJτη τη μακάβρια, μeμφιc:ησΦελι~
κή παpοuαία του φωτός και σιγοψιeφiζει

τQl)ς βαθιά προφητικοί>ς τούτοuς στiχοuς
γνωστ()Ι) ρομαντικοί> ποιηm της άθηναr

κήςαχολf!ς~

- Φώτ\ζε. Φώtιζε Φcνέ την πλάκc των
θανόντων Ι

ΞόΦνΟu ακlζει την παγερότητα της σι·
γής, η eρώτηαη από 't'o διαμέρισμα ένα,

ποο απευθl>νeται στις αv.ωνiατριες:

-

Ε! \αιΠ!λλες! τι γiνεται; Επήραν τον;

Ξεκαθαρ(ζουμε μέσα dτη νύχτα τiς κο

πέ.λλες να Wιτοόν τ<;> τρία και το τρία το
εψrά:
..
-Επήραν τον;

Στην απόλυτη σιωπή μέσα .ακούοντα
μονάχα οι χτύποι καρδιΦν, εvιί> η απάν
τηαη eρκerαι:

-

'Οχι ακόμα. Δev τον επήραν.

Μα σε λiγο αvrηxel στα κeνό των φυ
λακΦν και στην παγερή κι ατέλειωτη νυ
χηά.

οχτώ, από το μελλοθάνατο, να ξαγναντέ

- Ε, παιδιά, παiρνουν τον! Ε, παιδιά
παlρvουν τον!... Ψάλλει τον • Υμν

ψουν έστω και μια κίνηση του, να'του δι

•Ολοι

αμηνύσουν και με τους απαλότερους ακό
i<ΙΟ ρυθμούς της καρδιάς τους και τη

'Ολα τα «ζωντάνια>>, όλοι cιι αγων
ατές, όλες οι καρδιές μ' ένα στόμα, με τ

στοργή και την αγάπη με την οποία τον

μαζl τον

•Υμ\!ο/

Προσοχή.

μάτια δακρύβρεχτα μα και μe τις γροθιέ
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Στέκεται. Κόνει το σταυρό του. Βάζει το

σφιγμένες τραγουδούν:

χέρι στην καρδιά και σε λίγο το σώμα τοιJ

Σε γνωρίζω από την κόψη
του·σηαθωύ την τρομερή

κρέμεται πάνω από την αγχόνη. Λίγο αi·
μα τρέχει από το στόμα του.

[Μια μαγνητοταινία που γυρίζουν οι

αγγλικές αρχές των φυλακιίιν
παίρνει

· Αγγλος

-

που

αξιωματικός λίγες στι

γμές πριν απ' την εχτέλεση

αποκαλύ

-

πτει τούτες ηc; συγκλονιστικές στιγμές.]

Λ!ΓΟ μετά τα μεσάνυχτα ο αρχιφύλα
κας των φυλακών κατευθύνεται στα κελ

λιά των μελλοθάνατων. 'Ενας απ' αυ

Ο Μιχαήλ είναι σιωπηλός. Καθώς προ·
χωράει, ένας φρουρός πάει να τον κρατι1·

σει και τότε ανοίγει τα χείλη.

-

Ευχαοιστώ· δεν είνω ανCΊγκη· ο δρό

μος εiνω τόσο λίγος ...

Ο δήμιος θέλει να του δώσει τις στεο
νές οδηγiες μα ο Μιχαήλ τον διακόπτf!.

-

· Ενvο1α

σας, οι

· Ελληνες

ξέρουνε

τούς, ο Ζάιως, είναι ακόμα άγρυπνος, δι

να πι:θαiνουν ... Εύχονται μονάχα η λευ

αβάζοντας τους ψαλμούς του δαβίδ. Σαν

τεριά να κλείσει τους λογαριασμούς της

βλέπει τον αρχιφύλακα στρέφεται και ρω

μαζί τους ...

τάει.

-

Τον

ανεβάζουν

σμός». Η φωνή του Μιχαιiλ ακούγ€ται

Ο αρχιφύλακας ξυπνάει και τους άλ
ραγμένοι Ο ΜιχαιΊλ ηαραηονιέται πως
κρυι.i;vει. Ο Πατάτσος μένει ακίνητος στη
θέση του· ί1στερα από ένα τέταρτο η συ
νοδεία οδηγείτω στο

ηου !:χουν

ΤελεΗiJνετε λοιπόν!. .. ΤελεΗ.iJvετε!

αγχόνη, εiνω χλωμός.

μοιραiα τη σηγμή
· Αγγλουci,

θέση μας.

-

Γιατί ρωτάς;

--

Θα 'θελα να τον παρακαλέσω vα

Στρi:φεται στο δι1μιο.

---

Τιiφα μπορείτε να προχωρήσετε ...

Κι όλα τελειώνουν σε λίγα δευτερόλε·
nτα μέσα.

Ι<άνει όσο μηορεi πιο γρήγορα.

Μιiηως θέλετε να διαβιβάσετε τίπο

τε;

--

Να πείτε στους αρχηγούς του αγώ

να, πως δεν λuηοίψαστε που tJήμερα πε
θαίνουμε. Τοuς ζητούμε μονάχα να συνε·
χiσουνε τον αγώνα για τη λευτεριά της
πατρίδας.

---

Μα αυτό δεν μπορεί να διαβιβαστεί.
Δεν πειράζει. Κάποιος θα βρεθεί να

τους μεταφέρει το στερνό μας το μrινυμα.
Προχωράει άτρομος προς την αγχ6νη.

κατάματα τους

--Δε θα φοβiω;τε τους · Ελληνες με τ~J
· Αλλοι θα πάροuνε τη

τους τρεις θανατοποινίτες δε μιλόει
φρουρό που τους συνοδεύει και ρωτάει.

να κοιμηθεί

κανονικά τρεις μέρες τώρα και νύχτες. Τη

δικό μας θάνατο.

· Αγγλο

<<μηχανι

Ο Πατότσος, σαν φτιJvει μriροοτά στην

στηθεί οι τρεις αγχόνες. Κανeνας από
Ο Ζάιως στρtφετω προς τον

ο

υπόκωφη:

-

λους δυο που για μια στιγμή φάνηiων τα

καθuστφεί

Κάτι

Δυστυχιiκ; ναι! Να 'uτε ψύχραιμος!

φοβίζΕΙ.

-

αγχόνη.

συμβαίνει

Εiναι κάη που το περίμενα· δεν με

και

στην

Μιiπως ήρτε η ιiJρα;

****

[Στο ημερολόγιο τους οι δuο αντάρτες
σημε:ώνουνε ωο;όμα:]

ΣΕ ΛΙΓ Α λεπτά μέσα ο

αγωνι-

στής κατανικώντας τοu θανάτου τη μοί

ρα, το χοόνο και το χώρο

αθάνα·

τος και σύμβολο ολόφωτο. Οι t\υρiαρχοι
νομίζουνε ηως εκδικοίJνται ... Μα ο

μας σφiγγει τα δόντια κι

και

προχωρά με κοινοiφγια σημαiα τοv νi:ο
έφηβο νεκρό

Στα

rων φυλω<ών, μετά την φοβερiJ τη θύε/,_.

λα, ξανι'φχετω άκρα

Τόσο Οίκο-·
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πi:λλεc; κι οι μαθητές όσο και στα λοιπά

Γονατίζω σαν aποτελειώνω πλάι στα

διαμερίσματα οι αγ~vιστi:ς θα κάμουv το

δuο τα φερεrρα. Τα δυο νεκρά κορμιά εί

ίδιο που κάμvουμε και μεις: ΙΌvατιστοί θα

ναι τυλιγμένα μέσα στις Ι<ουβέρτες της

προσεύχονται και θα ορι<iζοv-ιαι ...

φυλω<ής. Ξεσι<επάζω με ταραχή και συγ·
Ι<iνηση τα πρόσωπα τους. Στο χλωμό

J(.J(.Jf.:ι(.

θαμπο φως του κι:ριοίJ μου Φοivοντοι το

[Ο παπάς συνεχίζει:]
ΜΕΤΑ τα μεσάvuχτα άιωυα πια συστη

ματικά ιωι καθαρά βήματα στρατιωτών
και ακατάπαυστο αvοιγοκλεiσιμο θυρών,

προπαντός μετά τιι~ δυο. Υποθέτω πως ο
απαγχοvισμός τωv δυο ηρωομαρτύρων
γivηκε στις τρεις το πρωί. Γύρω σης τiΞσ

σερεις με καλούν να ετοιμαστώ. Σε ni:vτε
λεπτά είμαι έτοιμος. Με οδηγάvε στο δω
μέρισμα της αγχόνης. Μω απόλυτη, νε
ιφική σιγαλιά βασιλεύει παντού, μέσα σε

τούτη τηv aσέληνη νύχτα. Με τραβάνε
ολόιοω δίπλα στα δυο ανοιχτά φέρετρα,
η ου βρiσι{ονται έξω απ' το κοιμητήριο.

iδιο μαζί του χλωμά, μ' ένα χριίψα μι:λί
χλωρο χυμένο στα ηρόσωηcι τους στο

λαιμό τους ξεJφivωολοκάθαρα το σημάδι
που άφισε το σκοωi της αγχόνης. Το κεφ(Ί

λι εivω γερμiΞνο στον ώμο ιωι σφαλιστά
τα μάτια· τους φιλάω Ι<QI τους δυο ΟΊΟ
πρ<'>σωnο· τόσο δυνατό εivω το φιλί, που
ηαiρνω

αiστηοη της ζεστασιάς τους.

Το6το μ' οδηγάει στην υπόθεση πως δεν
θα πρέπει να ηi:ροοε ώρα πολλή αrι' τη
στιγμή που τους χατι:βάοανε α η' την αγ
χόνη.

ανατριχίλα με

Μια μυστική, μια

Κανένα πρόσωποόμωc; δεv μηορι;J μέσα

κατqκυρ;είJ$1

τη στιγμή απ' τη

απ' το σχοτι'Jδι να ξ;cκρίνω· το μiΞροc; αυ

στασκ1 ηου νιώθω στην Εηcιφή με -τα vε

τό εiναι σχεδόν σι<οτεινδ. Πέρα, στον τοί

κρΔ και τ' cΊψυχα τα σι).ψα-τα. Τούτη η

χο της φυλακιΊς, το μέρος

αvατριχiλα θα με σημαδεύει πάντα ως την

αηδ

ύστατη ατιγι.ηΊ της ζωι'μ; μου.

ηλεισρη<ό φυ.Η;. Στfκομω πλάι στα
τρα. Ξειφivω να στέκει μακρΗ'ι στον τοί

ζω.

χο, κάτω

ηου

an' το φως ιο ηλειηρικ.ό, τον

iδω το δη:uΟυνη·Ί τωv

σο παράξενο

·

τον

σκυθρωπό και μο-

νάχο, και σαν
σ•ωτεινiΞς

σιλουέτες

θαμπά τις
μερικιuν

στραηω

τών, κρuμένων ανάμεσα στην ayxcJvη και

χύνω

ω<επά·

το λάδι,

μόvο οαv ο vεκρ(Jς

στον τι.1φσ.
Φεuγω

συντριμμέvος,

δυο τα

αφ!vοvτας

τα

έξω απ' την ορμητικά

κατόκλεωτη

τοιJ

κοιμηη)ριου.

·Ε τ οι στάθηκε για πάντα <'ιγνωστος για

στο διαμέρισμα των μελλοθανάτων, που

μέvα ο τόηοc; που θι'χφτηκαν οι δυο ηρώ

τις θάβει το μισοσκόταδο.

τοι μεγάλοΙ

Μονάχος, ιωταμόναχοc;, σαν σ' όνειρο
Ι<ιvούμαι Ανάβω τα

αναμέτρησης του

της συγκλονιστικής
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ετοιμάζω το

θυμιατcι κι αρχίζω μηχανικά να διαβάζυ.Ι

ΕΓΊ!ΛΟΠΚΑ

τη νεκρι\.Jσψη ακολουθiα, κc'ιτω απ' το
αμυδρό ψu.ις εv6ς ι<ερωύ, >iioυ τρεμοσβήνει στο φύαημα τ'

φαίνονται οι

Αιώνες μου

· Ετσι

ούτε

ηου θυμάμαι πούθε άρχισα ι-ωι πως τέλει
ωσα.

λυγμός δένει σε κόμπο τη

φω·JiJ μοu. Ο ψυχικός σεισμός είναι τόσο

Λες ιωι n/ορασαν χρόνια από τη στιγμή
που αποχωριοηΊ~<αμε.

ματωι τόπος

ηροσκυvi]ματος ο

Μακόρως, πρώτος πρόcδρος της Κ\JΠΡ1·
ακ1Ίς Δημο1φατίας. Ανάμεσα στις nράηες

φροντίδες του vα στήσει .\:να μαυσωλείο
στο γειτοvικύ του κοιμητηρίου προιΊυλιο,
για να ημι"jσει την μvι1μη όσων ηρωομάρ

τυρωv είναt θαμi:νοι σης Ι<εντρικές φυλα
κές. Δiνει την εντολr1 στους aξιωματΙΙωίJς

'

