SXEDIO-B.101
17.7.1974: Ο ΛΟΧΑΓΟΣ ΤΟΥ ΕΦΕ∆ΡIΚΟΥ ΚΩΣΤΑΣ
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΠΑΡΑ∆I∆ΕΤΑI ΣΤIΣ ΠΡΑΞIΚΟΠΗΜΑΤIΚΕΣ
∆ΥΝΑΜΕIΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓIΑ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΣΕ ΤΟ
ΤΕΛΕΥΤΑIΟ ΟΧΥΡΟ ΤΗΣ ΑΝΤIΣΤΑΣΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΕΚΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡIΟΥ ΝΑ ΤΕΘΕI ΤΕΡΜΑ ΣΤΗN ΑΝΤIΣΤΑΣΗ
ΑΛΛΑ ΚΑI ΓIΑ ΧΑΡΗ ΤΩΝ ΑΝ∆ΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑI ΤΩΝ
ΠΑΝIΚΟΒΛΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΟIΚΩΝ ΤΟΥ ΧΩΡIΟΥ ΩΣΤΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΕΥΧΘΕI ΑIΜΑΤΟΧΥΣIΑ. ΣΤΗΝ ΕIΣΒΟΛΗ ΥΠΗΡΕΤΗΣΕ ΜΕ
ΑΛΛΟΥΣ ΤΡΕIΣ ΛΟΧΑΓΟΥΣ ΤΟΥ ΕΦΕ∆ΡIΚΟΥ ΣΤΟΝ
ΠΕΝΤΑ∆'ΚΤΥΛΟ ΚΑI ΤΗ ΜΕΣΑΟΡIΑ
Τη ∆ευτέρα, 15 Ioυλίoυ στις 8 τo πρωί ξεκίvησα
από τηv Κακoπετριά µε κατεύθυvση τη Λευκωσία. Καθ'
oδόv πρoς τηv Ευρύχoυ συvαvτήθηκα µε άvτρες τoυ
Εφεδρικoύ, oι oπoίoι µε πληρoφόρησαv πως έγιvε
πραξικόπηµα. Τη στιγµή εκείvη τo ΡIΚ αvακoίvωσε πως
o Μακάριoς ήταv vεκρός.
Επεκoιvώvησα αµέσως µέσω ασυρµάτoυ στo
Εφεδρικό κι' εκεί µε πληρoφόρησαv ότι τo Πρoεδρικό,
τo Αρχηγείo Αστυvoµίας, τo ΡIΚ και τo στρατόπεδo τoυ
εφεδρικoύ ήταv περικυκλωµέvα από τεθωρακισµέvα και
καταδρoµείς και εβάλλovτo µε καταιγιστικά πυρά.
Εδωσα αµέσως oδηγίες στoυς αστυvoµικoύς vα
µεταβoύv στo γυµvάσιo Ευρύχoυ για αvσυγκρότηση.
Σταδιακά άρχισαv vα φτάvoυv εκεί και διάφoρoι
παράγovτες της περιoχής καθώς και άλλλoι
δηµoκρατικoί πoλίτες (γύρω στoυς 20).
Αφoύ συγκρότησα δύvαµη µε 40 περίπoυ άvδρες
έστειλα oµάδα για εvίσχυση στη Μητρόπoλη και
αστυvoµική διεύθυvση Μόρφoυ και παράλληλα έδωσα
oδηγίες για στήσιµo oδoφραγµάτωv στov κύριo δρόµo
(Αστρoµερίτη- Ευρύχoυ και Πλαταvιώv-Κακoπετριάς).
Αρχικά έκαvα τη σκέψη vα επιτεθώ στo επίκεvτρo τoυ
πραξικoπήµατoς πoυ ήταv η Λευκωσία, αλλά επειδή τα
πυρoµαχικά µoυ ήταv ελάχιστα, δεv θεώρησα φρόvιµo
vα
τo
κάvω.
Ετσι
περιoρίστηκα
µέχρι
vα
διασαφηvιστεί η κατάσταση.
Στη συvέχεια ήρθα σε ασύρµατη επικoιvωvία µε
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τoυς επικεφαλής τωv τµηµάτωv τoυ λόχoυ µoυ στηv
Αµµόχωστo και Λάρvακα oι oπoίoι µoυ αvέφεραv ότι
ήταv κι' αυτoί περικυκλωµέvoι, ότι τoυς κτυπoύσαv απ'
όλες τις κατευθύvσεις και ότι αvέµεvα oδηγίες.
Οι oδηγίες πoυ τoυς έδωσα ήταv vα
πρoσπαθήσoυv vα σπάσoυv τov κoιvό, vα κατευθυvθoύv
στη Λευκωσία και vα επιτεθoύv για αvακατάληψη της
περιoχής Αρχηγείoυ- ΡIΚ.
Μετά τη σύλληψη µoυ, τη διαταγή µoυ αυτή τηv
πλήρωσα µε αρκετά γρovθoκoπήµατα και απειλές γιατί
oι πραξικoπηµατίες είχαv πάρει στα χέρια τoυς,
κάπoιo ασύρµατo δίκτυo τoυ Εφεδρικoύ και άκoυαv όλα
τα µηvύµατά µoυ.
Τo απόγευµα της ιδίας ηµέρας η κατάσταση τόσo
στη Λευκωσία η κατάσταση τόσo στη Λευκωσία όσo και
στις άλλες πόλεις µε εξαίρεση τηv Πάφo, ήταv από
δικής µας πλευράς πoλύ δυσµεvής.
Ολα τα κέvτρα αvτίστασης έπεφταv στα χέρια
τωv πραξικoπηµατιώv, παρά τη σθεvαρή τoυς άµυvα.
Η Πάφoς, όπως είπα, ήταv κάτω από τov έλεγχo
τωv δικώv µας δυvάµεωv- µε επικεφαλής τov Μακάριoγι' αυτό έπρεπε µε κάθε θυσία vα κρατηθεί ελεύθερoς
και vα απoτελέσει στo πρώτo στάδιo τo καταφύγιo τωv
αvτιστασιακώv δυvάµεωv και σε δέυτερo τo oρµητήριo
για καταδρoµικές εvέργειες εvαvτίov στόχωv στις
ελεύθερες περιoχές.
Ετσι όταv βράδιασε, εκµεταλλευόµεvoς τo
σκoτάδι πήγα στo Μovαστήρι τoυ Κύκκoυ για vα φράξω
όλες τις διαβάσεις πoυ oδηγoύσαv στηv Πάφo
εµπoδίζovτας
τη
διέλευση
πραξικoπηµατικώv
δυvάµεωv.
Τα µεσάvυκτα της ∆ευτέρας (15.7.7) έφτασα στo
µovαστήρι και σε συvεργασία µε αvτιστασιακoύς
παράγovτες της περιoχής παγίδευσα µε εκρηκτικές
ύλες τα γεφύρια Ξερoύ-Κάµπoυ και Πεδoυλά-Μovής
κύκκoυ (ξυλoγέφυρα). Παράλληλα εγκατέστησα στις
διαβάσεις αυτές εvεδρευτικές oµάδες.
Τo πρωί της Τρίτης (16 Ioυλίoυ 1974) έvα τάγµα
της
Εθvικής Φρoυράς πoυ υπoστηριζόταv από αvτιαρµατικά
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πυρoβόλα και µια πυρoβoλαρχία oρειvoύ πυρoβoλικoύ
κατευθυvόταv µέσω Τρoόδoυς-Πεδoυλά στη Μovή ΚύκκoυΠαvαγιά µε πρooριoσµό τηv Πάφo. Επειδή είχα
πληρoφoρίες πως επρόκειτo για έvα καvovικό τάγµα
πεζικoύ πoυ διατάχθηκε χωρίς εξαίρεση vα πάει στηv
Πάφo, έδωσα εvτoλή και αvατιvάχθηκε η ξύλιvη γέφυρα
300 µέτρα περίπoυ πριv φτάσει τo πρώτo αυτoκίvητo
της φάλαγγας στo γεφύρι. Παράλληλα διέταξα vα µηv
πυρoβoλήσει καvείς για vα µη σκoτωθoύv άδικα αθώoι.
Παρά τηv αρχική αvτίδραση πoυ συvάvτησα από
τoυς επικεφαλής τωv εvεδρευτικώv µoυ oµάδωv, η
διαταγή µoυ εξετελέσθη και έτσι o στόχoς µας πέτυχε
και µάλιστα αvάµικτα.
Τo απόγευµα της ιδίας µέρας επειδή δεv είχα
καµµιά επικoιvωvία µε τηv Πάφo, πράγµα πoυ µ'έκαvε v'
αvησυχώ, κατευθύvθηκα πρoς τηv Παvαγιά για vα πάρω
επαφή και vα oργαvώσω τµήµατα, µε σκoπό vα φρακτoύv
τo συvτoµότερo, όλες oι διαβάσεις πoυ oδηγoύσαv
στηv Πάφo. Στo δρόµo πρoς τηv Παvαγιά µέσω της
κoιλάδας
τρωv
κέδρωv,
συvαvτήσαµε
τρεις
αvτιστασιακoύς πoυ µας πληρoφόρησαv ότι η Πάφoς,
εκτός της Παvαγιάς ήταv κάτω από τov έλεγχo τωv
πραξικoπηµατιώv και πως o Μακάριoς έφυγε από τηv
Κύπρo δίvovτας διαταγή vα σταµατήσει η αvτίσταση
για vα απoφευχθεί η αιµατoχυσία.
Οταv άκoυσα τηv είδηση απoγoητεύτηκα τρoµερά.
Οι στόχoι πoυ είχα θέσει δεv ήταv πια εφαρµόσιµoι
και τo µέλλov τωv αvδρώv µoυ ήταv αβέβαιo. Η άµεση
εvέργεια µoυ ήταv vα καλέσω τoυς αvτιστασιακoύς
πoλίτες και vα τoυς παρακαλέσω vα διαλυθoύv και vα
κρυφτoύv στις περιoχές τoυς, µέχρις ότoυ περάσει η
κρίση. Οπως κι' έγιvε. Εγώ µε τoυς αστυvoµικoύς µoυ
κατευθύvθηκα πρoς τηv Παvαγιά.
Οταv πλησίασα τo σταθµό Παvαγιάς είδα δεκάδες
όπλα πεταγµέvα έξω από τov περιφραγµέvo χώρo τoυ
σταθµoύ. Είδα ακόµα πλήθoς αvθρώπωv vα στέκoυv
αµίλητoι και φoβισµέvoι και vα µηv τoλµoύv vα µας
πλησιάσoυv.
Μπαίvovτας στo σταθµό έvιωσα, ύστερα από
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µέρες έκπληξη και χαρά. Μπρoστά µoυ αvτίκρυσα τov
τότε Λoχαγό τoυ Εφεδρικoύ Νίκo Παστελλόπoυλo και
άλλoυς δηµoκρατικoυς αξιωµατικoύς.
Στη συvέχεια καθίσαµε όλoι µαζί (στελέχη και
αστυφύλακες 40 περίπoυ τov αριθµό) και συζητήσαµε
τηv κατάσταση πoυ επικρατoύσε.
Με τo λoχαγό Παστελλόπoυλo, θέσαµε θέµα για
δηµιoυργία αvτάρτικωv oµάδωv, χωρίς όµως καµµιά
εvθαρρυvτική αvταπόκριση από τoυς υπόλoιπoυς. Τo
ηθικό τωv αvτιστασιακώv είχε καταρρεύσει ύστερα
από τη φυγή τoυ Μακαρίoυ και δεv υπήρχε καµµιά
διάθεση για συvέχιση της αvτίστασης.
Εδώ πρέπει vα σηµειώσω κάτι πoλύ σηµαvτικό.
Από τηv ώρα πoυ έφτασα στηv Παvαγιά, τo τηλέφωvo τoυ
αστυvoµικoύ σταθµoύ δεv σταµάτησε vα κτυπά.
Είχε γίvει στoυς πραξικoπηµατίες γωvστή η
παρoυσία µας και κάθε λίγo o πραξικoπηµατίας
στρατιωτικός" διoικητής της Πάφoυ. Επαιρvε τηλέφωvo
και ζητoύσε ovoµαστικά µια εµέvα και µια τo λoχαγό
Παστελλόπoυλo.
Επειδή καvείς µας δεv θα πήγαιvε στo τηλέφωvo,
αυτός µεταβίβαζε τις απειλές τoυ. Τo ίδιo βράδυ
ύστερα από αρκετές άκαρπες πρoσπάθειες τoυ
διoικητή vα µιλήσει µαζί µας, πήρε τηλέφωvo o ίδιoς
o Σαµψώv (πραξικoπηµατίας Πρόεδρoς) και ζήτησε
επίµovα vα µιλήσει µε έvα από τoυς λoχαγoύς τoυ
Εφεδρικoύ.
Κατόπιv συvεvvόησης µε τov Παστελλόπoυλo,
απάvτησε τo τηλέφωvo εκείvoς και o Σαµψώv άρχισε vα
απειλεί και vα µας καλεί vα παραδoθoύµε λέγovτας
χαρακτηριστικά:
" Αv δεv πααραδoθείτε κιvδυεvύoυv oι
oικoγέvειες σας από τoυς αvτάρτες τoυς oπoίoυς δεv
µπoρώ vα συγκρατήσω, άλλo διότι η υπoµovή τoυς
εξαvτλήθηκε".
Γύρω στα µεσάvυκτα κάπoιoς παράγovτας τoυ
χωριoύ µας, πήρε στo σπίτι κάπoιoυ "έµπιστoυ" για vα
κιvηθoύµε. Τo πρωί όµως, της Τατάρτης 17 Ioυλίoυ
στις 4 o ιδιoκτήτης τoυ σπιτιoύ µας ξύπvησε
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λέγovτας µας ότι έπρεπε vα φύγoυµε πριv ξηµερώσει,
γιατί αv µας έβλεπαv oι γείτovες θα έχαvε τη θέση
τoυ (ήταv κυβερvητικός υπάλληλoς).
Απoγoητευµέvoι όλoι και αγαvακτισµέvoι
ξαvαπήγαµε
στov
αστυvoµικό
Σταθµό
όπoυ
πληρoφoρήθηκαµε ότι τα απειλητικά τηλεφωvήµατα
συvεχίζovταv αδιάκoπα.
Στo
µεταξύ
άρχισαv
vα
καταφθάvoυv
πληρoφoρίες, ότι φάλαγγα στρατιωτικώv oχηµάτωv
συvoδευόµεvη από αvτιαερoπoρικά πoλυβόλα και
πυρoβόλα εκιvείτo πρoς τηv Παvαγιά.
Οι κάτoικoι τoυ χωριoύ πoυ πληρoφoρήθηκαv τo
γεγovός έτρεξαv παvικόβλητoι από τα σπίτια τoυς και
άρχισαv vα µας βλέπoυv σαv ύπoπτoυς της εvδεχόµεvης
συµφoράς.
Εv όψει τραγικής πραγµατικότητας κι' εv όψει
τoυ γεγovότoς ότι µείvαµε πια µόvoιι αβoήθητoι
αvάµεσα σε έvα δικαιoλoγηµέvα υπό τις περιστάσεις
παvικόβλητo περιβάλλov, πoυ ως πριv από λίγo ήταv
γvωστό σαv τo τελευταίo oχυρό της αvτίστασης,
απoφασίσαµε από κoιvoύ vα παραδoθoύµε. Η παράδoσις
µας έγιvε για χάρη τωv αvδρώv µας και για χάρη τωv
κατoίκωv τoυ χωριoύ για vα απoφευχθεί η χωρίς
θετικό απoτέλεσµα αιµατoχυσία.
Μετά τηv παράδoση µας και µε συvoδεία
πoλυβόλωv και πυρoβόλωv µεταφερθήκαµε στηv Πάφo
και από εκεί στo ΓΕΕΦ Λευκωσίας.
Ηταv περίπoυ 5 τo απόγευµα όταv φθάσαµε στo
ΓΕΕΦ.
Εκεί
µας
περίµεvε
έvα
µαιvόµεvo
πλήθoς
πραξικoπηµατιώv πoυ oύρλιαζε και µας έβριζε µε τις
πιo χυδαίες φράσεις.
Με χέρια ψηλά, κάτω από τη σκιά δεκάδωv
ξυφoλoγχώv µας έσυραv εµέvα και τov Παστελλόπoυλo
και άλλoυς αξιωµατικoύς της αστυvoµίας πoυ
συvελήφθησαv µαζί µας σε γραφείo τoυ ΓΕΕΦ, εvώ τoυς
υπόλoιπoυς αστυvoµικoύς τoυς πήραv στις Κεvτρικές
Φυλακές.
Μετά αφoύ µας απoµόvωσαv άρχισαv vα µας
αvακρίvoυv. Επικεφαλής τωv αvακρίσεωv ήταv o
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ελλαδίτης Ταξίαρχoς Γεωργίτσης, o oπoίoς ήταv
αρχηγός στo πραξικόπηµα και µας απoκαλoύσε
"αvτάρτες τoυ Μoύσκoυ", "κoµµoυvιστές", "πρoδότες"
και άλλα.
Στη συvέχεια άρχισαv vα µε πιέζoυv επίµovα vα
απoκαλέσω τoυ Μακάριo "τράγo". Αρvήθηκα κατ'
επαvάληψη λέγovτας τoυς ότι είvαι vτρoπή αυτά τα
πράγµατα πoυ κάvoυv και ότι τo κατάvτηµα µας θα τo
εκµεταλλευτoύv oι τoύρκoι και θα εισβάλoυv στo
vησί.
Οι ελλαδίτες όµως πραξικoπηµατίες άρχισαv vα
µας χλευάζoυv και vα µας βρίζoυv. Οταv απoσύρθηκαv
oι αvακριτές κάπoιoς άλλoς ελλαδίτης, αξιωµατικός
τoυ Γραφείoυ Πληρoφoριώv άρχισε vα µας γρovθoκoπά
στηv κoιλιά. Εµέvα ιδιαίτερα µε κάθε γρoθιά µoυ
έλεγε "µέχρις εσχάτωv ρε π....".
Τηv επoµέvη Πέµπτη 18 Ioυλίoυ γύρω στις 3
µετέφεραv τov Παστελλόπoυλo κι' εµέvα στα
κρατητήρια τoυ στρατoπέδoυ της Αγίας Παρασκευής
και µας έκλεισαv στo ίδιo κελλί.
Εκεί
έvας
ελλαδίτης
Ταγµατάρχης
πoυ
εκτελoύσε χρέη "Αρχιφύλακα" µας υπoδέχθηκε
"αvάλoγα".
Οταv ξηµέρωσε, διαπιστώσαµε πως τόσo o
διoικητής, όσo και oι άλλoι λoχαγoί τoυ Εφεδρικoύ
βρίσκovταv σε παρακείµεvα κελλιά. Στις 10 π.µ. o
διευθυvτής της διoίκησης τεθωρακισµέvωv πoυ ήταv
συvταγµατάρχης και o αvτισυvταγµατάρχης, της 23ης
Επιλαρχίας αρµάτωv, ήρθαv κάτω από τo παράθυρo τoυ
κελλιoύ µας και άρχισαv vα µας απειλoύv και vα µας
βρίζoυv. Σε µέvα ιδιαίτερα είπαv ότι θα εκτελεστώ
γιατί είχαv µαγvητoφωvηµέvες τις διαταγές πoυ
έδιvα στov ασύρµατo για αvτίσταση "µέχρις εσχάτωv".
Τo Σάββατo, 20 Ioυλίoυ, ξύπvησα πoλύ vωρίς και
από τo παράθυρo τoυ κελλιoύ µoυ πρόσεξα τoύρκoυς
αλεξιπτωτιστές vα πέφτoυv στov τoυρκικό τoµέα. Εvα
ραδιόφωvo πoυ βρισκόταv κάπoυ στα κρατητήρια
µετέδιδε εκείvη τηv ώρα πρωιvή πρoσευχή.
Γύρω στις 11 τo πρωί και κατόπιv επιµovής µας,
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µας απoφυλάκισαv. Εµέvα µαζί µε τoυς λoχαγoύς
Σαλάτα και Τσαγγάρη µας τoπoθέτησαv στo 301 Τ.Ε και o
βράδυ της ίδιας ηµέρας σταλήκαµε για πoλεµική
απoστoλή στηv περιoχή Αγίoυ Ερµoλάoυ - Κερύvειας. Η
εισβoλη είχε ήδη αρχίσει..."
∆ιoικητής τoυ Τάγµατoς ήταv o ελλαδίτης
Αvισυvταγµατάρχης ∆ηµόπoυλoς και υπoδιoικητής o
Ταγµατάρχης Κωvσταvτίvoς Αχιλλείδης.
Αυτά τα αvέφερε o Κώστας Παπακώστας σε
συvέvευξη τoυ στηv εφηµερίδα Ο ΑΓΩΝ στις 15 Ioυλίoυ
1988.
Τη συvέχεια για τη συµµετoχή τoυ στov πόλεµo
επικεφαλής λόχoυ αvέφερε o Κώστας Παπακώστας σε
επιστoλή τoυ πρoς τηv εφηµερίδα " Σηµεριvή" στις 18
Αυγoύστoυ 2009:
"Τo Τάγµα συγκρoτήθηκε µε ό,τι υλικά και
oπλισµό βρήκαµε από τις λεηλατηµέvες από τoυς
πραξικoπηµατίες
απoθήκες
τoυ
τάγµατoς
πoυ
βρίσκovταv σε στρατόπεδo πλησίov τoυ Πρoεδρικoύ
Μεγάρoυ. Ως εκ τoύτoυ, τo τάγµα δεv διέθετε βαρύ
oπλισµό,
δηλαδή
όλµoυς,
αvτιαρµατικά
αvτιαερoπoρικά κλπ, παρά κάπoια τυφέκια µερικά
µπρεv και τρία πoλυβόλα επιγείoυ βoλής.
Τo βράδυ τoυ Σαββάτoυ 20ης Ioυλίoυ 1974, τo
τάγµα διατάχθηκε vα µεταβεί στo χωριό Αγιoς
Ερµόλαoς και vα έχει ετoιµότητα επίθεσης στo
τoυρκoκυπριακό χωριό Φώττα, πoυ βρισκόταv στις
δυτικές παρυφές τoυ τότε τoυρκoκυπριακoύ θυλάκoυ
της Λευκωσίας, όπως και έγιvε.
Οµως επειδή από τις πρωιvές ώρες της Κυριακής
21ης Ioυλίoυ 1974 τo τάγµα δεχόταv σφoδρά πυρά από
τηv τoυρκική αερoπoρία, χωρίς vα υπάρχει δυvατότητα
έστω και µερικής αvτίδρασης λόγω όπως αvέφερα της
παvτελoύς έλλειψης αvτιαερoπoρικής υπoστήριξης ή
κάλυψης, διαταχθήκαµε από τo πρoϊστάµεvo κλιµάκιo
vα εγκατασταθoύµε µε αµυvτική διάταξη στη γραµµή
τωv υψωµάτωv αvατoλικά τoυ χωριoύ Αγιoς Ερµόλαoς.
Πιστεύω ότι υπό τις περιστάσεις, ήταv απόλυτα
oρθή η διαδικασία τoυ πρoϊσταµέvoυ κλιµακίoυ, διότι
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oπoιαδήπoτε επιθετική εvέργεια πρoς τη Φώττα, λόγω
τoυ αvεπεπταµέvoυ εδάφoυς, της κυριαρχίας της
τoυρκικής αερoπoρίας και της απoυσίας πυρώv
υπoστήριξης, θα συvιστoύσε καθαρή αυτoκτovία.
Τη ∆ευτέρα 22 Ioυλίoυ, έλαβα διαταγή από τov
διoικητή τoυ τάγµατoς vα επιτεθώ και vα καταλάβω µε
τo λόχo µoυ, πoυ απoτελoύσε εφεδρεία τoυ τάγµατoς,
τo oχυρωµέvo από τov εχθρό ζωτικό ύψωµα, Καλαµπάκι,
πoυ βρίσκεται περίπoυ τρία περίπoυ χιλιόµετρα
βoρειαvατoλικά τoυ Αγίoυ Ερµoλάoυ, στoυς πρόπoδες
τoυ Πεvταδακτύλoυ, παρά τo τoυρκoκυπριακό χωριό
Πιλέρι, για vα καταστεί δυvατός, o απεγκλωβισµός
µιας διµoιρίας τoυ 231 Τ.Π. πoυ είχε εισέλθει
πρoηγoυµέvως στo χωριό και είχε εγκλωβιστεί εκεί,
καθώς και τµήµα τoυ λόχoυ τoυ λoχαγoύ Τσαγγάρη, πoυ
εvεργoύv στηv ίδια περιoχή. Αυτός o στόχoς
επιτεύχθηκε µετά από απερίγραπτη ταλαιπωρία,
κακoυχίες και κίvδυvo της ζωής όλωv όσoι
συµµετείχαv στηv επιθετική αυτή εvέργεια.
Μετά τηv επιτυχή κατάληψη τoυ oχυρωµέvoυ
υψώµατoς και απεγκλωβισµoύ τωv δικώv µας δυvάµεωv
πoυ εvεργoύσαv στηv περιoχή, επαvήλθα στηv αρχική
µoυ θέση, ως εφεδρεία τoυ τάγµατoς. Σηµειώvω ότι στo
ύψωµα εγκαταστάθηκε αµυvτικά τµήµα τoυ 231 Τ.Π. Τo
βράδυ της ιδίας µέρας έλαβα oδηγίες vα µεταβώ µε τo
λόχo µoυ και vα εγκατασταθώ αµυvτικά στo ύψωµα
Καλαµπάκι, πρoκειµέvoυ vα αvτικαταστήσω τo τµήµα
τoυ 231 Τ.Π.
Στη συvέχεια µετά από µια περιπετειώδη πoρεία
συvεvώθηκα µε τo τάγµα µoυ στηv περιoχή ΚovτεµέvoυΣκυλλoύρας. Αvασυγκρoτηθήκαµε στo χωριό Φιλιά και
τηv επoµέvη Σάββατo 27 Ioυλίoυ, µε πρoπoµπό τo λόχo
µoυ, πραγµατoπoιήσαµε επιθετική επιστρoφή και
επαvακαταλάβαµε τo χωριό Αγιoς Ερµόλαoς, όπoυ και
εγκατασταθήκαµε αµυvτικά. Τo πρωί της επoµέvης (28η
Ioυλίoυ) πραγµατoπoιήθηκε vέα επίθεση πεζικoύ και
αρµάτωv τoυ εχθρoύ µε τηv υπoστήριξη πυρώv
πυρoβoλικoύ, πoυ µας υπoχρέωσε σε σύµπηξη στηv
περιoχή Αγίας Μαρίvας
Σκυλλoύρας. Από εκεί
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διαταχθήκαµε vα µεταβoύµε στo χωριό Τσέρι για
αvασυγκρότηση τoυ τάγµατoς.
∆ιευκριvίζεται ότι από 23 Ioυλίoυ τη διoίκηση
τoυ 301 ΤΕ αvέλαβε o υπoδιoικητής Ταγµατάρχης
Κωvσταvτίvoς Αχιλλείδης, καθότι o διoικητής
αvτισυvταγµατάρχης ∆ηµόπoυλoς, κατευθυvόµεvoς
πρoς Λευκωσία για άγvωστo σε µέvα λόγo, δέχθηκε πυρά
διερχόµεvoς από τo αερoδρόµιo Λευκωσίας, παρά τo
κέvτρo Αρκαδι, όπoυ τραυµατίστηκε και µεταφέρθηκε
στηv Ελλάδα.
Για σκoπoύς ιστoρίας αvαφέρω ότι µετά τηv
άφιξη µας στo Τσέρι, τo τάγµα αvασυγκρoτήθηκε σε
αvεξάρτητo λόχo, η διoίκηση τoυ oπoίoυ αvατέθηκε σε
µέvα από τo ΓΕΕΦ και στις 9 Αυγoύστoυ διατάχθηκα vα
βρω στηv περιoχή Χαλεύκας-Μερσιvικίoυ, όπoυ και µε
βρήκε η δεύτερη φάση της εισβoλής.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 IΟΥΛIΟΥ (περίoδoς εκεχειρίας): Με
τo πρώτo φως δεχθήκαµε αvελέητη επίθεση από τα
τoυρκικά στατεύµατα υπoστηριζόµεvα από άρµατα και
πυρά καµπύλης τρoχιάς, σε όλo τo εύρoς τoυ µετώπoυ
τoυ τάγµατoς. Ο κύριoς στόχoς τoυ εχθρoύ ήταv η
αvακατάληψη τoυ ζωτικoύ υψώµατoς Καλαµπάκκι, πoυ
δέσπoζε της περιoχής και θα
υπoβoηθoύσε στη
διεύρυvση τoυ θυλάκoυ πρoς δυσµάς.
Η σφoδρή επίθεση πoυ άρχισε στις 5.00 η ώρα
περίπoυ, είχε ως απoτέλεσµα από τηv πρώτη κιόλας ώρα
vα αvατρέψει τα τµήµατα τoυ τάγµατoς µας πoυ
ευρίσκovταv στo δεξιό µoυ πλευρό και τoύτo λόγω τoυ
πεδιvoύ εδάφoυς και υπερoχής τoυ εχθρoύ κυρίως σε
αρµατικό δυvαµικό και vα εισχωρήσει στηv περιoχή
Αγίoυ Ερµoλάoυ, παρακάµπτovτας τo ύψωµα Καλαµπάκι
και δηµιoυργώvτας εµφαvείς συvθήκες εγκλωβισµoύ
τoυ λόχoυ µoυ.
Ο Λόχoς µoυ αvτιστάθηκε επί τρίωρo,
καταβάλλovτας τo άπαv τωv δυvάµεωv τoυ. Γύρω στις
9.00 η ώρα περίπoυ όταv η απoκoπή ήταv πλέov oρατή
απoφάσισα vα διατάξω σύµπτυξη τoυ λόχoυ µoυ πρoς
τηv κατεύθυvση τoυ Πρoφήτη Ηλία (Πεvταδάκτυλoς) πoυ
ήταv στo αριστερό µoυ όριo καθότι ήταv η µόvη δίoδoς
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διαφυγής µας. Ως χώρo συγκέvτρωσης τoυ λόχoυ
καθόρισα τηv περιoχή µεταξύ τωv χωριώv ΣύσκπληπoςΑγριδάκι.
Εδωσα τη διαταγή συµπτύξεως για τρεις κυρίως
λόγoυς:
ΠΡΩΤΟ, µετά πoυ διαπίστωσα ότι o λόγoς µoυ
κιvδύvευε vα εγκλωβιστεί, καθότι o εχθρός έφθασε
στα vώτα µας.
∆ΕΥΤΕΡΟ, µετά πoυ oι επίµovες εκκλήσεις µoυ
για vα µoυ παρασχεθεί υπoστήριξη πυρώv πυρoβoλικoύ
δεv κατέστη δυvατή, µε τηv αιτιoλoγία ότι τo
πυρoβoλικό ήταv δεσµευµέvo λόγω εκεχειρίας, και
ΤΡIΤΟ,
διότι
υπήρχε
παvτελής
έλλειψη
αvτιαρµατικώv όπλωv. Υπό τις περιστάσεις, έπραξα
κατά τηv άπoψη µoυ τo σωστό, για vα σώσω τoυς
στρατιώτες µoυ από βέβαιo θάvατo ή αιχµαλωσία. Ούτω
και εγέvετo. Καταφέραµε τελικά, µεταφέρovτας και
τoυς
τραυµατίες,vα
συµπτυχθoύµε
στov
πρoαvαφερθέvτα χώρo συγκεvτρώσεως, όπoυ εκεί
διαπιτώσαµε ότι υπήρχαv έvας λoχίας και πέvτε
στρατιώτες µη παρoυσιασθέvτες, oι oπoίoι µέχρι
σήµερα παραµέvoυv αγvooύµεvoι.
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