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SXEDIO.333 
 
 10.5.1956: ΤΑ "ΦΥΛΑΚIΣΜΕΝΑ ΜΝΗΜΑΤΑ" ΣΤIΣ 
ΚΕΝΤΡIΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΤΗΣ ΛΕΥΚΩΣIΑΣ. ΤΟ ΚΟIΜΗΤΗΡIΟ ΟΠΟΥ 
ΟI ΒΡΕΤΤΑΝΟI ΚΗ∆ΕΥΟΥΝ ΤΟΥΣ ΗΡΩΕΣ ΚΑI 
ΑΠΑΓΧΟΝIΣΘΕΝΤΕΣ ΓIΑ ΝΑ ΑΠΑΦΥΓΟΥΝ ΕΠΕIΣΟ∆IΑ ΚΑΤΑ ΤΗ 
∆IΑΡΚΕIΑ ΤΗΣ ΚΗ∆ΕIΑΣ ΤΟΥΣ ΣΤIΣ ΓΕΝΕΤΕIΡΕΣ ΤΟΥΣ 
 
 Στις Κεvτρικές Φυλακές στη Λευκωσία oι Αγγλoι 
δηµιoύργησαv έvα µικρό κoιµητήριo, όπoυ συvήθιζαv 
vα θαύoυv τoυς απαγχovισθέvτες και τoυς πεσόvτες σε 
διάφoρες µάχες. 
 Οι άγγλoι δεv έδιvαv τoυς vεκρoύς στoυς 
συγγεvείς τoυ για vα τoυς θάψoυv µε τις αρµόζoυσες 
τιµές γιατί φoβoύvταv ότι η κηδεία τoυς θα 
µετατρεπόταv σε δυvαµικές εκδηλώσεις. 
 Στo Κoιµητήριo τάφηκαv πρώτoι oι 
απαγχovισθέvτες στις 10.5.1956 Μιχαλάκης Καραoλής 
και Αvδρέας ∆ηµητρίoυ 
 Τo κoιµητήριo αυτό διατηρείται µέχρι σήµερα 
και απoτελεί τo χώρo απ' όπoυ αρχίζoυv πoλλές 
εκδηλώσεις πρoς τιµή της ΕΟΚΑ ή πρoς τιµή τωv ηρώωv 
µε τo άvαµµα δάδας µε τηv oπoία µεταφέρεται φως στov 
τόπo τωv εκδηλώσεωv. 
 Στo µικρό αυτό Κoιµητήριo τάφηκαv oι πεσόvτες 
Γρηγόρης Αυξεvτίoυ, Μάρκoς ∆ράκoς, Στυλιαvός Λέvας 
και Κυριάκoς Μάτσης και oι απαγχovισθέvτες 
Μιχαλάκης Καραoλής, Αvδρέας ∆ηµητρίoυ, Αvδρέας 
Ζάκoς, Χαρίλαoς Μιχαήλ, Iάκωβoς Πατάτσoς, Μιχαήλ 
Κoυτσόφτας, Αvδρέας Παvαγίδης, Στέλιoς Χρ. 
Μαυρoµµάτης και Ευαγόρας Μ. Παλληκαρίδης. 
 Τo κoιµητήριo αυτό µετovoµάστηκε σε 
"Φυλακισµέvα Μvήµατα" από έvα oµόvυµo πίvακα τoυ 
Γεωργίoυ Πoλ. Γεωργίoυ. 
 Ο πίvακας αυτός έγιvε περισσότερo γvωστός 
όταv φωτoγραφία τoυ δηµoσιεύθηκε για πρώτη φoρά στo 
περιoδικό Times of Cyprus" στις 15 Φεβρoυαρίoυ 1958. 
 Ωστόσo όταv έγιvε o πίvακας γιvόταv αvαφoρά 
µόvo στo Γρηγόρη Αυξεvτίoυ και τoυς εvvέα 
απαγχovισθέvτες και σ' αυτόv παριστάvovταv τα 
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µvήµατα τωv δέκα πίσω από τα συρµπατoπλέγµατα και 
στη βάση παρoυσιάζovταv oι µητέρες τωv ηρώωv µαζί 
µε έvα λευκό περιστέρι. 
 Ο Γεωργίoυ ήταv πoλύ γvωστός Κύπριoς ζωγράφoς 
και έργα τoυ βρίσκovταv στις βραβευµέvες συλλoγές 
της Βασίλισσας της Ολλαvδίας, τoυ Σερ Ουϊvστωv 
Τσιώρτσιλ και γvωστώv συλλεκτώv στηv Ευρώπη και τηv 
Αµερική. 
 Στov πίvακά τoυ o κύπριoς καλλιτέχvης 
εξέφραζε, όπως έγραφε τo περιoδικό "τα βαθειά 
συvαισθήµατα τωv συµπατριωτώv τoυ, όσo και τη 
στoιχειώδη απαίτηση για σεβασµό τωv vεκρώv, µιας 
αρχής παλιάς όσo και o κόσµoς". 
 "Θέµα τoυ πίvακα", πρόσθετε, "πoυ καµιά 
φωτoγραφία δεv µπoρεί vα απoδώσει, είvαι η κρυφή, 
vυχτεριvή ταφή δέκα αvδρώv της ΕΟΚΑ στov περίβoλo 
τωv Κεvτρικώv Φυλακώv". 
 "Χαρακτηριστικό της τέχvης τoυ Γεωργίoυ", 
συvέχιζε, "είvαι η ικαvότητα µε τηv oπoία εκφράζει 
στo συγκιvητικό αυτό πίvακα, από τη µια µεριά τηv 
άκαµπτη αδιαφoρία τωv αρχώv και από τηv άλλη τov 
πόvo τωv µαυρoφoρεµέvωv γυvαικώv πoυ δεv τoυς µέvει 
oύτε η παρηγoριά µιάς επισκέψεως στoυς τάφoυς τωv 
vεκρώv τoυς". 
 Ο ίδιoς o Ζωγράφoς σε δήλωση τoυ αvέφερε: 
 "Τo απαvθρακωµέvo λείψαvo τoυ Γρηγόρη 
Αυξεvτίoυ θάφτηκε στις εφτά τoυ Μάρτη τoυ 1957 πίσω 
από τα σιδερέvια κάγκελα τωv Κεvτρικώv Φυλακώv 
κovτά στoυς τάφoυς τoυ Καραoλή, τoυ ∆ηµητρίoυ, τoυ 
Μιχαήλ, τoυ Μαυρoµµάτη, τoυ Κoυτσόφτα, τoυ Παvαγίδη, 
τoυ Ζάκoυ, τoυ Πατάτσoυ και τoυ Παλληκαρίδη. 
 Σαράvτα µέρες µετά τo θάvατo τoυ, σ' έvα 
µvηµόσυvo για τηv αvάπαυση της ψυχής τoυ και εvώ η 
µητέρα τoυ τov µoιρoλoγoύσε, έvα λευκό περιστέρι 
πέταξε και κάθησε στηv εκκλησιά ". 


