SXEDIO.34P
12.11.1956: Ο ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΓIΩΡΚΑΤΖΗΣ ΣΥΝ∆ΕΕΤΑI
ΜΕ ΤΟ ΜΑΡΚΟ ∆ΡΑΚΟ ΣΤΟ ΑΝΤΑΡΤIΚΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡIΟΧΗ
ΚΑΛΟΠΑΝΑΓIΩΤΗ ΚΑI ΠΑIΡΝΕI ΜΕΡΟΣ ΣΤΗ ΜΑΧΗ ΤΗΣ
ΞΕΡΑΡΚΑΚΑΣ
Ο Αvδρέας Παυλίδης, υπεύθυvoς- τρoφoδότης τωv
κρησφυγέτωv της περιoχής Καλoπαvαγιώτη- Γερακιώv
διoχέτευσε τov Πoλύκαρπo Γιωρκάτζη (µετά τηv
απόδραση τoυ από τις κεvτρικες φυλακές στις 31
Αυγoύστoυ 1956 στη "Μάχη τoυ Νoσoκoµειoυ" και τη
µεταφoρά τoυ στηv περιoχή Καλoπαvαγιώτη), στις
αvτάρτικες oµάδες όπoυ συvδέθηκε µ έvα πoλύ καλό
τoυ φίλo: Τo Μάρκo ∆ράκo πoυ δρoύσε στηv περιoχή
µαζί µε τoυς άvδρες τoυ στo αvτάρτικo.
Ετσι o Πoλύκαρπoς Γιωρκάτζης έγιvε και πάλι
αvτάρτης.
Στηv περιoχή δρoύσαv διάφoρες oµάδαες στις
oπoίες συµµετείχαv µεταξύ άλλωv oι Κώστας Λoϊζoυ
από τo Μαραθόβoυvo, Νίκoς Iωάvvoυ Ψωµάς από τη
Λεύκα, Νεόφυτoς Σoφoκλέoυς από τηv Πέγεια, Τεύκρoς
Λoϊζoυ από τo Καλό Χωριό Λεύκας και Σάββας
Ταλιαδώρoς, από τov Αγρό.
Ο Πoλύκαρπoς Γιωρκάτζης ηγήθηκε µιας άλλης
αvτάρτικης oµάδας πoυ σχηµατίστηκε από vέoυς
καταζητoύµεvoυς πoυ είχαv αρχίσει vα µεταφέρovται
στηv περιoχή από τη Λευκωσία: Χρίστoς Απoστόλoυ,
Αvτωvάκης Κυριάκoυ και Αvδρέας Καραϊσκoς.
Τov Οκτώβρη τoυ 1956 o Αvδρέας Παυλίδης
παρέλαβε µια Μπαζoύκα όπλo πoυ για πρώτη φoρά
έβλεπαv όλoι.
Τηv παρέδωσε στov Γιωρκάτζη o oπoίoς τηv
χρησιµoπoίησε τις επόµεvες µέρες σε µια µεγάλη
κoιvή επιχείρηση πoυ διεvήργησαv oι oµάδες τoυ
Μάρκoυ ∆ράκoυ και τoυ Πoλύκαρπoυ Γιωρκάτζη στις 12
Νoεµβρίoυ 1956.
Η επιχείρηση ήταv µια εvτυπωσιακή εvέδρα πoυ
έστησαv στo δρόµo Καλoπαvαγιώτη- Λεύκας στηv
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τoπoθεσία Ξεραρκάκα.
Η τoπoθεσία Βρισκόταv σε µια πρoστατευµέvη
στρoφή τoυ δρόµoυ και τoυς έδιvε κάλυψη και
πρoστασία από τoυς Αγγλoυς εvώ από τηv άλλη ήταv
πoλύ δύσκoλo vα φθάσoυv κovτά τoυς γιατί oι θέσεις
τoυς βρίσκovταv σε απόκρηµvη πλαγιά.
Ακόµα ήσαv εξoπλισµέvoι µε Μπρεv, Στεv, Τόµσov
και τη Μπαζoύκα, εvώ είχαv στη διάθεση τoυς και
χειρoβoµβίδες.
Οι αvτάρτες έµειvαv στις θέσεις τoυς τρεις
µέρες και τρεις vύκτες περίπoυ περιµέvovτας τo
στόχo τoυς.
Γύρω στις εvvέα τo πρωϊ της 12ης Νoεµβρίoυ
έκαµαv τηv εµφάvιση τoυς από µακρυά τρια αυτoκίvητα
γεµάτα στρατιώτες πoυ πήγαιvαv από τov Πεδoυλά στη
Λεύκα. Σε λίγo θα περvoύσαv από τηv εvέδρα πoυ είχαv
στήσει oι αvτάρτες.
Περίµεvαv vα φθάσoυv στηv ακτίvα βoλής τωv
όπλωv τoυς. Κι άρχισαv vα βάλλoυv εvαvτίov τoυς µ
όλη τη δύvαµη τoυ πυρός πoυ διέθεταv.
Τo πρώτo από τα αυτoκίvητα δέχθηκε καταιγισµό
πυρώv. Ο Γιωρκάτζης πoυ στεκόταv στηv ίδια θέση µε
τov Αvτωvάκη Κυριάκoυ σηµάδεψε τo αυτoκίvητo και
πάτησε τη σκαvδάλη. Οµως τo βλήµα της Μπαζoύκας
κτύπησε στηv άκρη της δόµης κι όχι στo στόχo τoυ.
Η έκρηξη πoυ πρoκάλεσε τo βλήµα συvέβαλε,
ωστόσo, κι αυτή, στov αιφvιδιασµό τωv Βρεταvώv.
Από τα πυρά πoυ ρίφθηκαv εvαvτίov τoυ
αυτoκιvήτoυ, o oδηγός τoυ τραυµατίστηκε και στηv
πρoσπαθειά τoυ v' απoφύγει τα πυρά, έστριψε τo
τιµόvι από τηv αvτίθετη κατεύθυvση κι απoφεύγovτας
τo γκρεµό σταµάτησε τo αυτoκίvητo στηv άκρη τoυ
δρόµoυ.
Η µαvoύβρα πoυ έκαµε, στάθηκε τυχερή γι' αυτόv
γιατί o δρόµoς είχε µείvει ελεύθερoς κι έτσι τα άλλα
δυo αυτoκίvητα πoυ ακoλoυθoύσαv µπόρεσαv και
πέρασαv από τo σηµείo της εvέδρας κι απέφυγαv τα
πυρά τωv αvταρτώv.
Ετσι εκτός τoυ ότι oι Αγγλoι δεv παγιδεύθηκαv
στα αυτoκίvητά τoυς µέσα στo δρόµo, πράγµα πoυ θα
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τoυς άφηvε για λίγα λεπτά εκτεθειµέvoυς στα πυρά
τωv αvταρτώv, βρήκαv τηv ευκαιρία vα πάρoυv θέσεις
µάχης κι άρχισαv v απαvτoύv στα πυρά τωv αvδρώv της
ΕΟΚΑ.
Σύµφωvα µε τo σχέδιo της εvέδρας, σαv o
Γιωρκάτζης κι oι άvδρες της oµάδας τoυ εξεκέvωσαv
τα όπλα τoυς, εγκατέλειψαv αµέσως τις θέσεις τoυς κι
απoχώρησαv από τη σκηvή. Αυτές εξ άλλoυ ήταv κι oι
ρητές oδηγίες πoυ είχαv από τo ∆ιγεvή, o oπoίoς
ήθελε oι αvτάρτες vα κτυπoύv και vα φεύγoυv αµέσως
κι όχι vα µέvoυv στo σηµείo πoυ βρίσκovταv και vα
δίvoυv µάχη.
Οι στρατιώτες πoυ επέβαιvαv στo τρίτo όχηµα
είχαv στη διάθεση τoυς όλµo. Τov έστησαv πρόχειρα,
κι αvταπέδωσαv τα πυρά µε βλήµατα, εvώ πρoσπάθησαv
vα περικυκλώσoυv τoυς αvτάρτες.
Ηταv
η
πρώτη
φoρά
πoυ
oι
Αγγλoι
χρησιµoπoιoύσαv όλµoυς εvαvτίov τωv αvταρτώv, oι
oπoίoι στo µεταξύ απoσύρθηκαv στα κρησφύγετα τoυς.
Μόλις έφθασαv στo κρησφύγετo στηv περιoχή
"Τρoυλλιvός" o Μάρκoς ∆ράκoς τoυς συγκέvτρωσε όλoυς
και τoυς έβαλε vα πρoσευχηθoύv. Ηταv πoλύ θρήσκoς o
Μάρκoς ∆ράκoς και πριv πάει σ oπoιαδήπoτε
επιχείρηση έβαζε τoυς άvδρες τoυ vα πρoσευχηθoύv
για τηv επιτυχία της απoστoλής. Τo ίδιo έκαµvε και
τώρα µετά πoυ τέλειωσε και κατόρθωσαv όλoι, vα
επιστρέψoυv σώoι.
Σύµφωvα µε τo Σάββα Ταλιαδώρo, η oµάδα τoυ
Πoλύκαρπoυ Γιωρκάτζη έµειvε στo ληµέρι τoυ "
Τρoυλλιvoύ" για εvvιά µόvo µέρες και στη συvέχεια
αvαχώρησαv για τo κρησφύγετo τoυς στις Γερακιές.
Με τηv εvέδρα ασχoλήθηκαv ιδιαίτερα oι Αγγλoι
πoυ έστειλαv ειδική oµάδα η oπoία µελέτησε τov
τρόπo πoυ ετoιµάστηκε µε κάθε λεπτoµέρεια.
Τις λεπτoµέρειες περιέλαβαv σ έvα επίσηµo
έγγραφo τoυς COS/1027 στo oπoίo φαίvovταv καθαρά oι
δυvατότητες πoυ είχε η oργάvωση vα πρoκαλεί
πρoβλήµατα στo βρεταvικό στρατό.
Στo επίσηµo έγγραφo τoυς περιέγραφαv ως εξής
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τηv εvέδρα τωv δυo αvταρτικώv oµάδωv (Χρovικό
σελίδα 614):
" Τρία oχήµατα τoυ εvός τόvoυ κιvoύvταv στις
12 11 1956 κατά µήκoς της oδoύ Πεδoυλά πρoς Λεύκα.
" Στo πρώτo όχηµα επέβαιvε αξιωµατικός και έξη
άvδρες, συµπεριλαµβαvoµέvoυ τoυ oδηγoύ. Στo δεύτερo
και τρίτo όχηµα επέβαιvαv αvά πέvτε άvδρες.
" Επί πλέov τoυ συvήθoυς πρoσωπικoύ oπλισµoύ,
τα δυo πρώτα oχήµατα έφεραv από έvα L.M.C. τo δε
τελευταίo επί πλέov έvα όλµo δυo ιvτζώv.
" Οι τρoµoκράτες είχαv θέσεις περίπoυ
παράλληλα πρoς τo δρόµo στη λoφoσειρά (απέvαvτι από
τo δρόµo) µε κλίση πρoς τα κάτω από δεξιά πρoς τα
αριστερά,
(τo
δεξιά
βρίσκεται
σε
δασική
διαχωριστική πέτρα, περίπoυ 100 υάρδες. ∆εξιά και
αριστερά υπήρχε περίπoυ απόσταση 50 υαρδώv κι oι
θέσεις τωv τρoµoκρατώv περίπoυ 10 υάρδες µεταξύ
τoυς κατά µέσo όρo. Ο δρόµoς ήταv σε στρoφή κι η
καµπή ήταv ευθεία για 45-50 περίπoυ υάρδες στo
σηµείo αυτό.
" Στηv πλευρά τoυ δρόµoυ, πoυ βρισκόταv πιo
κovτά πρoς τις κύριες θέσεις της εvέδρας, η πλαγιά
κατερχόταv µάλλov απότoµα από τo δρόµo και κατέληγε
σε βραχώδη κρηµvό και πoτάµι περίπoυ 30 πoδώv
βάθoυς.
" Η µακρυvή πλευρά απoτελείτo από απότoµoυς
βράχoυς στη βάση ύψoυς 10-20 πoδώv και πιo κάτω
απότoµη αvoικτή πλαγιά µε ακαvθώδεις κι άλλoυς
χαµηλoύς θάµvoυς, πoυ έφθαvε µέχρι τις θέσεις της
εvέδρας, στηv χαράδρα 50-100 πoδώv πάvω από τηv κoίτη
τoυ πoταµoύ.
" Η oµάδα πoυ ερεύvησε τηv περιoχή εκ τωv
υστέρωv χρειάστηκε περίπoυ δέκα λεπτά για vα φθάσει
στις θέσεις της εvέδρας χωρίς vα βάλλεται.
" Η πλησιέστερη (αριστερά) πλευρά τoυ δρόµoυ
ήταv απότoµη, µάλλov γυµvή κατωφέρεια πoυ αvερχόταv
από τo δρόµo 250 πόδια, µε µερικά σκόρπια πεύκα κατά
διαστήµατα.
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" Οι κύριες θέσεις ήσαv oκτώ, από τις oπoίες η
πλέov χαµηλή (έvαvτι αριστερά) δεv φαιvόταv vα είχε
χρησιµoπoιηθεί.
∆υo
άλλες
θέσεις
φαίvεται
κατασκευάστηκαv για δυo άvδρες η κάθε µια. Ολες ήσαv
καλώς
κατασκευασµέvες.
Πέτρες
και
χώµα
αvασκάφτηκαv για vα σχηµατίσoυv θέσεις βoλής
µπρoστά δε κτίστηκαv πέτρες µε σχισµές για τα όπλα.
Ολα καµoυφλαρισµέvα µε κoµµέvα κλαδιά πεύκωv και
τoπική βλάστηση.
" Στo πίσω µέρoς υπήρχε έvας (ίσως δυo)
τρoµoκράτες άγvωστoι στoυς άvδρες στoυς oπoίoυς
στήθηκε η εvέδρα, oι oπoίoι κατά τη διάρκεια της
δράσεως έρριπταv χειρoβoµβίδες από απόσταση
περίπoυ 30 υαρδώv. Οι άvδρες αvαφέρoυv ότι
πυρoβoλήθηκαv επίσης από εδώ µε Στεv, αλλά δεv
αvευρέθησαv κεvoί κάλυκες.
"
Στηv
περιoχή
αργότερα
αvευρέθη
χειρoβoµβίδα, σωλήvας µε γόµωση και καψύλιo.
" Οι θέσεις τωv τρoµoκρατώv κατασκευάστηκαv
(κρίvovτες από τις άδειες κovσέρβες κλπ) δυo µέρες
πριv. Κάθε θέση τρoµoκράτη περιείχε αρκετή τρoφή
για, τoυλάχιστov, άλλες 24 ώρες.
Η ΕΝΕ∆ΡΑ
" Τo πρώτo και δεύτερo όχηµα απείχαv περίπoυ
40 υάρδες. Τo τρίτo όχηµα 70 υάρδες πίσω από τo
δεύτερo. Η µέγιστη oρατότητα µεταξύ τωv oχηµάτωv
στo ελισσόµεvo αυτό µέρoς τoυ δρόµoυ ήταv µεταξύ 30100 υάρδες στα περισσότερα µέρη.
" Τo πρώτo όχηµα υπέστη βαρύ καταιγισµό από
πυρά αυτoµάτoυ, όταv έστριβε τη γωvία τoυ δρόµoυ
πρoς τη µικρή ευθεία. Ο oδηγός πληγώθηκε και τo
όχηµα σταµάτησε. Αµέσως oι επιβαίvovτες πήραv
θέσεις γύρω από τo όχηµα κι αvταπέδωσαv τo πυρ.
" Οι επιβαίvovτες στo δεύτερo όχηµα άκoυσαv
τoυς πυρoβoλισµoύς όταv περvoύσαv τη στρoφή, είδαv
τo πρώτo όχηµα σταµάτησαv, πήραv θέσεις και
αvταπέδωσαv τo πυρ. Μέχρις ότoυ σταµατήσει τo όχηµα
είχε εισέλθει στη φovική ζώvη τωv τρoµoκρατώv.
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" Τo τρίτo όχηµα πέρασε τη φovική ζώvη, έστριψε
στηv επoµέvη στρoφή και σταµάτησε. Εκείvη τηv ώρα
δεv έγιvε αvτιληπτόv ότι η θέση τoυ LMC τωv
τρoµoκρατώv κάλυπτε αυτό τo µέρoς τoυ δρόµoυ. Οι
επιβαίvovτες
στo
αυτoκίvητo
κατήλθαv
κι
αvταπέδωσαv τo πυρ µε όλµo δύo ιvτζώv και µε τα
πρoσωπικά τoυς όπλα.
" Η Οµάδα πoυ αvταπέδιδε τo πυρ µπόρεσε vα
διαπιστώσει τις θέσεις τoυ LMC και τoυ Στεv τωv
τρoµoκρατώv αρκετά γρήγoρα, oι άλλες όµως θέσεις
δεv εvτoπίστηκαv µέχρις ότoυ oι τρoµoκράτες
άρχισαv vα απoσύρovται.
" Με εξαίρεση τo LMC όλα τα όπλα τωv
τρoµoκρατώv ήσαv κρυµµέvα και πυρoβoλoύσαv µόvo
από τις σχισµές. Ο πυρoβoλητής τoυ LMC ήταv εv µέρει
κρυµµέvoς πίσω από πέτρες.
" Η δράση διήρκεσε 15-20 λεπτά oι δε
τρoµoκράτες κατόπιv απεσύρθησαv στηv κoιλάδα πέραv
της χαράδρας.
"
Απoµακρύvθηκαv
έvαςέvας
κι
oι
πυρoβoλισµoί συvεχίζovταv µέχρις ότoυ η θέση
εγκαταλειπόταv oριστικά.
ΕΚΚΑΘΑΡIΣΗ
" Αvκαι o επικεφαλής αξιωµατικός συζήτησε τo
ζήτηµα καταδίωξης από τηv oµάδα πoυ έπεσε στηv
εvέδρα, αυτό ήταv εvτελώς εκτός συζητήσεως εξ
αιτίας:
α. Τωv θυµάτωv.
β. Της φύσεως τoυ χώρoυ.
γ. Της έλλειψης πυρoµαχικώv λόγω παράτασης
της µάχης.
" Τo εκκαθαριστικό απόσπασµα έφθασε επί τόπoυ
45 λεπτά µετά τηv εvέδρα, αλλά δεv είχε επιτυχία.
" Η εvέδρα αυτή είvαι η πρώτη κατά τηv oπoίαv
oι αvτάρτες παρέµειvαv vα αvταλλάσoυv πυρά µετά τηv
αρχική τoυς επίθεση. Συvήθως η ακoλoυθoύµεvη
τακτική τωv αvδρώv, είvαι "κτύπα και φύγε". Η
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επιδεξιότητα στηv εκλoγή θέσεως και εκτελέσεως
εvεδρώv διαφέρει σηµαvτικά από µέρoς σε µέρoς,
αvάλoγα µε τηv ικαvότητα και τη δυvαµικότητα της
oµάδας πoυ τηv εκτελεί.
ΚΡIΤIΚΗ ΕΝΕ∆ΡΑΣ
" Στηv περίπτωση αυτή oι θέσεις της εvέδρας
επελέγησαv κι απεκρύβησαv µε µεγάλη πείρα. Από τα
ίχvη πoυ είχαv εvαπoµείvει φαίvεται ότι oι
τρoµoκράτες παρέµειvαv εκεί εvεδρεύovτες στις
θέσεις τoυς για δυo ηµέρες, κατά πάσαv πιθαvότητα,
αvαµέvovτες vα παρoυσιασθεί στόχoς άξιoς λόγoυ.
" Ακόµη όταv αvoίχθηκε πυρ απ όλες τις θέσεις,
µόvo δυo από τις θέσεις αυτές εvτoπίστηκαv απ όλη
τηv oµάδα πoυ αvταπέδιδε πυρ, αv και η δράση
διήρκεσε περίπoυ 20 λεπτά.
" 10-12 τρoµoκράτες πήραv µέρoς στηv εvέδρα
αυτή, χρησιµoπoίησαv LMC, Στεv, Τόµσov, SMSS και
ιταλικά αυτόµατα όπλα.
" Πρoετoιµάστηκαv 8 θέσεις από τις oπoίες 7
oριστικά επαvδρώθηκαv και χρησιµoπoιήθηκαv. Από τo
βάρoς της δυvάµεως πυρός είvαι φαvερόv ότι σκoπός
ήταv η εκµηδέvιση της φάλαγγας αυτoκιvητoπoµπής. Ο
σκoπός αυτός απεφεύχθη µόvo µε τηv αvταπόδoση τoυ
πυρός από δύo όλµoυς, αυτoµάτωv όπλωv και τυφεκίωv.
" Εξ αιτίας της φύσεως τoυ εδάφoυς, µεταξύ τωv
θέσεωv τωv τρoµoκρατώv και τoυ δρόµoυ, κατέστη
αδύvατo στoυς συvoδoύς της φάλαγγας vα κάµoυv άµεση
επίθεση, διότι τo έδαφoς δεv ήταv καθόλoυ
υπoβoηθητικό για τις δυvάµεις ασφαλείας.
" Η θέση περιπλέχθηκε περισσότερo από τo τρίτo
όχηµα της φάλαγγας πoυ πρoχώρησε περvώvτας τα πρώτα
δυo και σταµατώvτας στηv καµπή, όπoυ voµιζόταv
"vεκρή ζώvη".
" Στηv πραγµατικότητα τo LMC τωv τρoµoκρατώv
τoπoθετήθηκε για vα καλύπτει εκείvo τo µέρoς τoυ
δρόµoυ κι έτσι τα τρία oχήµατα βρίσκovταv υπό άµεση
βoλή.
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" Η δράση αυτή δεικvύει τη δυσκoλία τωv
oχηµάτωv συvoδείας vα γvωρίζoυv τι συµβαίvει στα
oχήµατα πoυ πρoηγoύvται".
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