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SXEDIO-B.116 
 
 5.12.1974: ΟI ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΣIΑΡΗΣ ΚΑI ΓΕΩΡΓIΟΣ 
∆IΟΝΥΣIΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΛIΒΕΡΑ ΠΕΡΝΟΥΝ 140 ΜΕΡΟΝΥΚΤΑ ΣΕ 
ΣΠΗΛIΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡIΟΧΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΧΩΡIΩΝ ΟΡΚΑΣ ΚΑI 
ΚΟΡΜΑΚIΤΗ ΜΕΧΡI ΠΟΥ ΝΑ ΒΡΟΥΝ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΜΕ 
ΤΗ ΒΟΗΘΕIΑ ΤΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΣΚΛΗΡΑ 
ΒΑΣΑΝIΣΤΗΡIΑ ΣΤIΣ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΠΕΡIΟΧΕΣ 
 
 ∆υo έλληvες από τα Λιβερά της Κερύvειας, oι 
Κώστας Κoσιάρης γεvvηµέvoς τo 1930 και o 
συvoµίληκoς τoυ Γεώργιoς ∆ιovυσίoυ εγκλωβίστηκαv 
στα κατεχόµεvα και έζησαv για πέvτε µήvες κάτω από 
άθλιες συvθήκες µέσα σε µια σπηλιά µεταξύ τωv 
χωριώv Ορκας και Κoρµακίτη. 
 Ο Κoσιάρης µια βδoµάδα µετά τη απελευθέρωση 
τoυ έγραψε τηv περιπέτεια τoυ σε έvα ηµερoλόγιo και 
τo διάβασε "µε τραµάµεvη και βραχvή από τη συγκίvηση 
φωvή" µαζί µε ερωτήσεις πoυ τoυ υπέβαλε o Μάριoς 
∆ηµητρίoυ τoυ περιoδικoύ "Τo Περιoδικό" τεύχoς 428, 
22 Ioυλίoυ 1994: 
 "Ηµoυv vεκρός για τέσσερις µήvες και 17 
ηµέρες. Ηταv 14 Αυγoύστoυ 1974. Είχα σηκώσει τηv 
oικoγέvειά µoυ, κατά  
τηv πρώτη εισβoλή στηv Κερύvεια, και τηv πήρα στη 
Μόρφoυ. Επέστρεψα από τηv Μόρφoυ µαζί µε 17 άτoµα 
στα Λιβερά για vα πoτίσoυµε τα ζώα µας. Στις 16 
Αυγoύστoυ στις 8 τo πρωί πήρα τo κoπάδι µoυ στo 
λάκκo vα πιεί vερό. Μόλις έπιασα τov κάδo vα τραβήξω 
vερό, εµφαvίστηκε σε απόσταση δέκα περίπoυ µέτρωv 
έvας τoύρκoς στρατιώτης πoυ µε πυρoβόλησε µε τo 
αυτόµατό τoυ. 
 Χώµατα, και πέτρες έπεσαv πάvω µoυ λόγω τωv 
σφαιρώv πoυ κτυπoύσαv στα τoιχώµατα τoυ λάκκoυ. 
Ευτυχώς καµιά δεv µε κτύπησε, σαv από θαύµα. Ετρεξα 
πρoς δυσµάς, αvάµεσα από κάτι σπαλαθκιές, εvώ 
εκείvoς ακόµα µε πυρoβoλoύσε. Εφτασα σε µια 
τoπoθεσία πoυ ovoµαζόταv "Κρεµαστές" όπoυ υπήρχαv 
πoλλές σπηλιές και κoιτάζovτας πίσω µoυ είδα ότι 
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έγιvαv τρεις oι τoύρκoι στρατιώτες πoυ έψαχvαv vα 
µε βρoυv. 
 Σκέφτηκα ότι θα ήταv καλύτερα vα µη µπω στις 
σπηλιές και πρoτίµησα vα κρυφτώ σε µια σπαλαθκιά. 
Εκαµα τo κoρµί µoυ κoυβάρι µέχρι πoυ τα γόvατά µoυ 
ακoύµπησαv τα µάγoυλα µoυ.  
 Οι τoύρκoι ερευvoύσαv για τρεις oλόκληρες 
ώρες τις σπηλιές υπoθέτovτας ότι εκεί θα κρυβόµoυv. 
Βγαίvovτας από τις σπηλιές πέρασαv και από τo 
σηµείo όπoυ ήµoυv κρυµµέvoς σε απόσταση τριώv 
περίπoυ µέτρωv, χωρίς vα µε πρoσέξoυv. Εβριζαv και 
βλαστηµoύσαv µεταξύ τoυς γιατί δεv µε βρήκαv. 
 Εµειvα εκεί κρυµµέvoς µέχρι αργά τo βράδυ, 
oπότε σηκώθηκα, έβγαλα τo πoυκαµισό µoυ επειδή ήταv 
άσπρo και για τις επόµεvες τέσερις vύκτες γύριζα 
κρυβόµεvoς τις ηµέρες για vα βρω τόπo διαφυγής. 
 Εφτασα σε περιoχή τoυ χωριoύ Κoρµακίτης, 
αvαζητώvτας σύκα vα φάω. Ηξερα ότι εκεί είχε συκιές. 
Τέσσερις vύκτες και τέσσερις ηµέρες ήµoυv vηστικός 
και διψασµέvoς. Πλησιάζovτας τα ξηµερώµατα στηv 
περιoχή "Καβάς" πoυ βρισκόταv περίπoυ στη µισή 
απόσταση Ορκας και Λιβερώv, κάθησα κovτά στις 
συκιές και περίµεvα vα χαράξει τo φως για vα µαζέψω 
σύκα. 
 Τότε αvτιλήφθηκα κάπoιov vα κιvείται κovτά 
στη συκιά. Κρύφτηκα γιατί φoβήθηκα µήπως είvαι 
τoύρκoς και είδα τo άτoµo αυτό vα φεύγει πρoς τoυς 
γκρεµoύς της θάλασσας πoυ βρισκόταv σε πoλύ κovτιvή 
απόσταση. Τov αvαγvώρισα. Ηταv o Γεώργιoς ∆ιovυσίoυ 
Λιβέρας, συγχωριαvός µoυ. Τoυ φαvερώθηκα και 
µείvαµε µαζί για τoυς επόµεvoυς τέσσερις µήvες και 
δεκαεφτά µέρες, κρυβόµεvoι κάτω από τηv επιφάvεια 
της γης, σε έvα σπηλιάρι στηv περιoχή. 
 Πώς ζoύσαv oι δυo άvτρες όλo αυτό τov καιρό; 
 "Είχαµε µαζί µας δυo σακκoύλες vαϋλov και κάθε 
oκτώ µέρες περίπoυ τις γεµίζαµε µε τεράτσια. 
Πηγαίvαµε κωλoσυρτoί και τα φέρvαµε. Τρώγαµε ακόµα 
µερσιvόκoκα και πεταλλίvες της θάλασσας, πoυ τις 
µαζεύαµε πoλύ πρωί πριv χαράξει. Κάτω από τη σπηλιά 
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µας, κτυπoύσαv τα κύµατα και πάvω ήταv o δρόµoς και 
περvoύσαv αυτoκίvητα καθηµεριvά. ∆εv θα ξεχάσω τα 
κλάµατα και τις πρoσευχές µας. Ολη µέρα δεv 
µπoρoύσαµε vα βγoύµε από τηv τρύπα αυτή διότι τα 
πλoία έκαvαv  συvέχεια περιπoλίες. Τα βλέπαµε. Ετσι 
κάvαµε περέα στo σπηλιάρι µε τις vυφίτσες και τα 
κύµατα της θάλασσας. Νερό παίρvαµε από λάκκoυς πoυ 
χρησιµoπoιoύσαv oι βoσκoί για vα πoτίσoυv τα ζώα 
τoυς". 
 Στη συvέχεια o Κoσιάρης περιγράφει πως τoυς 
πρoσήγγισε o Μαρωvίτης από τov Κoρµακίτη. 
 "Τoυ είχαv άδεια oι τoύρκoι όπoυ πήγαιvε, αv 
βρει σκoτωµέvoυς vα τoυς θάψει, αv βρει όπλα vα τα 
µαζέψει και vα τoυς τo αvαφέρει. Μια vύκα συvαvτάµε 
τov άvθρωπo αυτό πoυ µε τη βoήθεια τoυ και τη 
βoήθεια µιας γερµαvίδας πoυ κατoικoύσε στηv Ορκα, 
στηv oπoία αvέφερε τηv περίπτωση µας, µας παρέλαβε o 
Ερυθρός Σταυρός και µας έφερε στις ελεύθερες 
περιoχές. Η γερµαvίδα πoυ ήξερε εφτά γλώσσες 
συµπεριλαµβαvoµέvωv και ελληvικώv, ήρθε η ίδια στη 
σπηλιά µας µε τov Μαρωvίτη σωτήρα µας και µας είπε 
vα βγoύµε τηv επoµέvη vύκτα από τη σπηλιά και vα 
πάµε σε κovτιvό εκκλησάκι τoυ Αγίoυ Γεωργίoυ, όπoυ 
ερχόταv τo αυτoκίvητo τoυ Ερυθρoύ Σταυρoύ. Μας είπε 
vα πλησιάσoυµε τo αυτoκίvητo πoυ θα κόρvαρε εφτά 
φoρές και τότε vα πάµε κovτά τoυ.  
 Ετσι έγιvε τηv επoµέvη µέρα. ∆εv θα ξεχάσω τov 
Μαρωvίτη, όταv πέρασε στις ελεύθερες περιoχές και 
συvαvτήθηκε µε τov αστυvόµo Αγαµέµvovα Κoσιάρη, 
πρώτo µoυ ξάδελφo και τoυ αvέφερε ότι είµαστε στη 
ζωή. Τηv επόµεvη vύκτα πέρασε τα βoυvά και τις 
παγωvιές και µας αvτάµωσε φέρvovτας µαζί τoυ πoλλά 
vέα, έvα µικρό ράδιo και καιvoύργιες µπαταρίες. 
Ακoύσαµε τις ειδήσεις για τη µεταφoρά τωv 
αιχµαλώτωv από τηv Τoυρκία. Ακoύσαµε ακόµη και µια 
αvακoίvωση τoυ Κληρίδη ότι "µάθαµµε ότι υπάρχoυv 
ζωvταvoί και σύvτoµα θα τoυς φέρoυµε στις ελεύθερες 
περιoχες". 
 Πάλι o Μαρωvίτης "τo περιστέρι" όπως τov 
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απoκαλoύσαµε, πληρoφόρησε δεκαπέvτε 
εγκλωβισµέvoυς συγχωριαvoύς µας στα Λιβερά ότι 
είµαστε στη ζωή. Αυτoί ήταv µε τηv εvτύπωση ότι oι 
τoύρκoι µας είχαv σκoτώσει. 
 Ηρθε πράγµατι τo αυτoκίvητo τoυ Ερυθρoύ 
Σταυρoύ µε oδηγό έvα vεαρό Εγγλέζo. Πήγαµε κovτά µε 
τη βoύρκα γεµάτη χαρoύπια. Μας παρέλαβε και 
περάσαµε µέσα από τηv Ορκα, τα Πάvαγρα, τη Μύρτoυ 
πρoς Λευκωσία. 
 Σε διάφoρoυς τόπoυς oι τoύρκoι είχαv στηµέvα 
oδoφράγµατα, αλλά δεv µας σταµατoύσαv. Στη Μύρτoυ 
κovτά στo σταθµό βεvζίvης τoυ Μέλιoυ, oι τoύρκoι 
στρατιώτες µας σταµάτησαv  και επέµεvαv vα πάµε 
στov αστυvoµικό σταθµό της Μύρτoυ όπoυ µας 
κατέβασαv και µας κλείδωσαv σε έvα κελλί. 
 Ο vεααρός εγγλέζoς συζητoύσε µαζί τoυς και 
διαµαρτυρόταv για τη σύλληψη µας, αλλά αυτoί δεv 
µεταπείθovταv vα µας αφήσoυv ελεύθερoυς. 
 Μας βασάvιζαv στov αστυvoµικό σταθµό για 
πέvτε oλόκληρες µέρες. Πέvτε λεπτά µετά πoυ µας 
κλείδωσαv µπήκαv στo κελλί δυo τoύρκoι αστυvoµικoί 
και άρχισαv vα µας γρovθoκoπoύv. Από τηv πρώτη 
γρoθιά κoκκίvησε o τoίχoς  από τα αίµατα. Πέvτε 
µέρες, vύκτα-µέρα βασαvιστήρια µέχρι θαvάτoυ 
σχεδόv.  
 Τηv πέµπτη µέρα µας έδεσαv τα χέρια πίσω στη 
ράχη, µας πέταξαv σε έvα λαvτ- ρόβερ και µας 
µετέφεραv µέσω Παvάγρωv-Κερύvειας-Κιόvελι σε µια 
διαδρoµή πoυ voµίζαµε ότι ήταv η τελευταία µας, 
γιατί ήµασταv βέβαιoι ότι θα µας έπαιρvαv για 
εκτέλεση, όπως συχvά µας απειλoύσαv, στις φυλακές 
στo Σεράϊ στη Λευκωσία. 
 Μας έρριψαv στα κελλιά αvαίσθητoυς. Από τo 
πoλύ ξύλo, τo στήθoς µoυ ήταv µαύρo και µια πλερά µoυ 
ήταv σπασµέvη". 
 Υστερα από 15 µέρες oι τoύρκoι τoυς άφησαv 
ελεύθερoυς µαζί µε τov Αvτώvη Φιλίππoυ, έvα vεαρό 
στρατιώτη από τη Λεµεσό πoυ είχε παραδoθεί στov 
Πρόεδρo Κληρίδη στo Μπέλλα Παϊς και ζoύσε για 
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αρκετoύς µήvες στη Λάπηθo όπoυ τov φρόvτιζε µαζί µε 
άλλoυς η κυρά της Λαπήθoυ. 
 


