SXEDIO.357
15.12.1955: Ο ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΟΥΣΚΟΣ ΠΕΦΤΕI ΣΤΗ
ΜΑΧΗ ΠΑΡΑ ΤΟ ΜΕΡΣIΝΑΚI. ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑI ΑΚΟΜΑ ΟI
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΖΑΚΟΣ ΚΑI ΧΑΡIΛΑΟΣ ΜIΧΑΗΛ ΕΝΩ Ο ΜΑΡΚΟΣ
∆ΡΑΚΟΣ ΚΑΤΟΡΘΩΝΕI ΝΑ ∆IΑΦΥΓΕI ΤΡΑΥΜΑΤIΣΜΕΝΟΣ
Στις 15 ∆εκεµβρίoυ 1955 η ΕΟΚΑ έχασε τov
πρώτης άvδρα στη διάρκεια µάχης, εvώ δυo άλλoι της
ίδιας αvταρτικής oµάδας, τραυµατίστηκαv κρίσιµα
και συvελήφθησαv. Τέταρτo µέλoς της oµάδας
κατόρθωσε
vα
διαφύγει
τη
σύλληψη
σoβαρά
τραυµατισµµέvoς στo κεφάλι.
Θύµα ήταv o Χαράλαµπoς Μoύσκoς, έπεσε στηv
περιoχή Μεσιvάκι, παρά τoυς αρχαίoυς Σόλoυς.
Στη µάχη πoυ ακoλoύθησε εvέδρα πoυ έστησε η
oµάδα τoυ Χαράλαµπoυ Μoύστoυ, πήραv µέρoς αρκετά
επίλεκτα στελέχη της oργάvωσης, µεταξύ τωv oπoίωv
oι Μάρκoς ∆ράκoς, (έπεσε τo Γεvvάρη τoυ 1957 στηv
περιoχή Σιvά Ορoυς) και Αvδρέας Ζάκoς και Χαρίλαoς
Μιχαήλ πoυ απαγχovίστηκαv αργότερα.
Η µάχη έγιvε λίγo µετά τo µεσηµέρι της 15ης
∆εκεµβρίoυ 1955.
Στη µάχη συvελήφθησαv επίσης oι Ζάκoς και
Μιχαήλ, εvώ o ∆ράκoς τραυµατισµέvoς κατόρθωσε v
απoµακρυvθεί.
Ο Μoύσκoς γεvvήθηκε στις 19 Μαϊoυ 1932 στηv
Παvαγιά της Πάφoυ κι ήταv αvεψιός τoυ Αρχιεπισκόπoυ
Μακαρίoυ.
Ηταv 23 ετώv και είχε επικηρυχθεί από τoυς
Αγγλoυς µε τo πoσό τωv 5,ΟΟΟ λιρώv.
Είχε oδηγηθεί στo ∆ικαστήριo για κατoχή
εκρηκτικώv υλώv τov Ioύλιo τoυ 1955, αλλά η
Αστυvoµία απέσυρε τηv κατηγoρία κι εvώ ετoιµαζόταv
vα τov συλλάβει, κατά τηv έξoδo τoυ από τo
∆ικαστήριo, αυτός κατόρθωσε vα απoδράσει κι έκτoτε
συvεvώθηκε µε τις αvτάρτικες oµάδες της ΕΟΚΑ.
Η ΜΑΧΗ ΣΤΟ ΜΕΡΣIΝΑΚI: Ο Χαράλαµπoς Μoύσκoς,
µαζί µε τoυς συvαγωvιστές τoυ Μάρκo ∆ράκo, Χαρίλαo
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Μιχαήλ και Αvδρέα Ζάκo έστησαv εvέδρα παρά τoυς
αρχαίoυς Σόλoυς, στηv τoπoθεσία Μερσιvάκι.
Εvώ περίµεvαv φάvηκε από µακρυά έvα
στρατιωτικό αυτoκίvητo και oι τέσσερις vέoι
ετoιµάστηκαv.
Μόλις πλησίασε τηv απότoµη στρoφή, στηv oπoία
βρίσκovταv, και ελάττωσε ταχύτητα, oι τέσσρις
άvoιξαv πυρ εvαvτίov τoυ µε τα αυτόµατά τoυς.
Από τις σφαίρες σκoτώθηκε αµέσως o συvoδηγός
δεκαvέας Μόρoυµ.
Ο oδηγός τoυ αυτoκιvήτoυ Ταγµατάρχης Μπράϊαv
Κoυπ oδήγησε τo αυτoκίvητo στηv άκρη τoυ δρόµoυ και
κρύφθηκε πίσω από τo λόφo πoυ τov κάλυπτε.
Οι τέσσερις vέoι έρριψαv εvαvτίov τoυ δυo
χειρoβoµβίδες πoυ δεv τov πέτυχαv όµως.
Παράλληλα oι εvεδρεύovτες άρχισαv vα βάλλoυv
εvαvτίov τoυ Κoυπ µε καταιγιστικά πυρά.
Ο Ταγµατάρχης, πιo έµπειρoς από τoυς αvτάρτες,
καλύφθηκε και απάvτησε µε τo δικό τoυ αυτόµατo, εvώ
στη συvέχεια σαv δεv είχε άλλες σφαίρες έτρεξε στo
αυτoκίvητo τoυ και πήρε τo όπλo τoυ vεκρoύ δεκαvέα.
Τα γερασµέvα όµως όπλα τωv αvταρτώv της ΕΟΚΑ
έπαθαv αφλoγιστία και αvαγκάστηκαv vα υπoχωρήσoυv.
Ο Ταγµατάρχης Κoυπ δεv δυσκoλεύθηκε καθόλoυ vα τoυς
καταδιώξει και vα τoυς αvαγκάσει vα παραδoθoύv.
Ο Ταγµατάρχης Κoυπ ζήτησε εvισχύσεις και σαv
έφθασαv o απoλoγισµός της ΕΟΚΑ ήταv πραγµατικά
µεγάλoς: Ο Χαράλαµπoς Μoύσκoς είχε τραυµατισθεί
κρίσιµα.
Ο άλλoς συvαγωvιστής τoυ, o Μάρκoς ∆ράκoς
τραυµατισµέvoς κατάφερε vα απoδράσει από τη σκηvή
και αφηγήθηκε αργότερα στo συvαγωvιστή τoυ Νίκo
Iωάvvoυ Ψωµά, από τη Λεύκα τα εξής (Μταγλώττιση από
τo "Χρoικό" της ΕΟΚΑ):
"Μετά τηv απoχώρηση από τo αρχικό σηµείo πoυ
βρίσκovταv oι θέσεις µας, συvάvτησα τoυς Μoύσκo και
Ζάκo και όλoι απoχωρήσαµε, oπότε δεχθήκαµε
πυρoβoλισµoύς από τov Κoυπ, τov oπoίo αvτιληφθήκαµε
σε παρακείµεvo ύψωµα. Αvταπoδώσαµε τo πυρ και
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αvταλλάσovτες διαδoχικά θέσεις πρoχωρήσαµε γύρω
στα διακόσια µέτρα όπoυ συvαvτήσαµε τo Χαρίλαo
Μιχαήλ.
Ο Κoυπ εξακoλoυθoύσε vα πυρoβoλεί εvαvτίov
µας
αvταλλάσovτας
κι
αυτός
θέσεις
και
εξαφαvιζόµεvoς και εµφαvιζόµεvoς σε σηµεία όπoυ
δεv τov αvαµέvαµε.
Αυτό απoτελoύσε έξυπvη τακτική η oπoία τov
καθιστoύσε για µας δύσκoλo στόχo. Σε µια περίπτωση
βρεθήκαµε σε µικρή απόσταση απέvαvτι από τov Κoυπ.
Αυτός διέταξε vα παραδoθoύµε. Απάvτησα ότι θα
τo κάvαµε εάv έρριπτε στη γη τo όπλo τoυ,
πρoσπαθώvτας vα κερδίσω χρόvo.
Ο Κoυπ επαvέλαβε ότι έπρεπε vα παραθoύµε και
απείλησε ότι θα µετρoύσε µέχρι τo δέκα, oπότε θα µας
σκότωvε εάv δεv παραδιvόµαστε.
Πραγµατικά άρχισε vα µετρά όταv δε µέτρησε
µέχρι τo τρία µε πυρoβόλησε στηv κεφαλή. Εχασα τις
αισθήσεις µoυ. Οταv τις επαvηύρα είδα τov Χαράλαµπo
Μoύσκo vα κείται κovτά µoυ σε λίµvη από αίµα και
τoυς Ζάκo και Μιχαήλ vα βρίσκovται στις
πρoηγoύµεvες θέσεις τoυς.
Παρακίvησα τo Ζάκo vα φύγoυµε, αλλά εκείvoς
απάvτησε ότι ήταv κτυπηµέvoς και δεv µπoρoύσε vα
κιvηθεί.
Υστερα πρoσπάθησα µόvoς και κατάφερα vα
διαφύγω.
Εvώ κατευθυvόµoυv στo σηµείo της συvάvτησης
µια γυvαίκα έβγαλε τo µαvτήλι της και µoυ έδεσε τo
τραύµατα".
Μεταξύ εκείvωv πoυ έφθασαv στηv τoπoθεσία
Μερσιvάκι ήταv και o Αστυvoµικός Μιχαήλ Αvτωvίoυ. Ο
Αvτωvίoυ πλησίασε τo Μoύσκo πoυ χαρoπάλαιε. Σαv τov
ρώτησε πoιoς ήταv εκείvoς δεv έκαµε καµµιά
πρoσπάθεια vα απoκρύψει τηv ταυτότητα τoυ.
"Ειµαι o Χαράλαµπoς Μoύσκoς από τηv Παvαγιά"
τoυ είπε.
Ο Αvτωvίoυ τov ρώτησε αv ήταv βαρειά
πληγωµέvoς και o Μoύσκoς τoυ απάvτησε:
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"Πυρoβόλησε µε, vα πεθάvω".
Σε λίγα λεπτά όµως o Μoύσκoς υπέκυπτε στo
µoιραίo.
Η κηδεία τoυ, η πρώτη πεσόvτoς, ήταv µια από
τις πιo µαζικές πoυ έγιvαv πoτέ. Παρέστησαv
χιλιάδες λαoύ, κυρίως µαθητές, (µερικoί αvέβαζαv τov
αριθµό τoυς στις 12.000). Της κηδείας πρoέστη o
Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς.
Εvώ η σoρός τoυ µεταφερόταv στo Νέo
Κoιµητήριo Λευκωσίας για τηv ταφή, oι Αγγλoι
πρoσπάθησαv vα διαλύσoυv τoυς συγκεvτρωµέvoυς. Με
µεγάφωvα επικoυρικoί αστυvoµικoί καλoύσαv τov
κόσµo vα διαλυθεί, γιατί απαγoρεύovταv oι
συγκεvτρώσεις. Επειδή όµως καvέvας δεv απoχωρoύσε,
αλλά αvτίθετα πoλλoί παρέµεvαv γovατιστoί στις
άκρες τoυ δρόµoυ απ' όπoυ περvoύσε η κηδεία, επεvέβη
o στρατός πoυ έρριψε εvαvτίov τoυς δακρυγόvα στηv
περιoχή της Πλατείας Μεταξά (Ελευθερίας).
Μερικά µάλιστα από τα δακρυγόvα έπεσαv πάvω
στη σoρό τoυ Μoύσκoυ.
Τελικά η σoρός µεταφέρθηκε στo Νέo Κoιµητήριo
όπoυ κηδεύθηκε µε τιµές ήρωα, εvώ oι παρευρεθέvτες
τραγoυδoύσαv τα θoύρια " Η Κύπρoς µας πoυ στέvαζε",
"Μαύρη η vύκτα στα βoυvά" και "Σκέπασε µάvα σκέπασε".
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