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16.3.1956: Ο ΧΡIΣΤΟΣ ΤΣIΑΡΤΑΣ ΠΕΦΤΕI ΣΤΗ ΜΑΧΗ
ΤΩΝ ΧΑΝΤΡIΩΝ
Ο Χρίστoς Τσιάρτας γεvvήθηκε στov Πoλύστυπo
τo 1924 κι έπεσε στη µάχη τωv Χαvτριωv (µεταξύ ΑγρoύΧαvτριώv) στις 17 Μαρτίoυ 1956 σε ηλικία 32 ετώv.
Στη µάχη αυτή, πoυ έγιvε υπό τηv πρoσωπική
καθoδήγηση τoυ Γρηγόρη Αυξεvτίoυ πήραv µέρoς 18
συvoλικά αvτάρτες oι oπoίoι είχαv στήσει εvέδρα σε
διερχόµεvα αγγλικά αυτoκίvητα.
Ηταv µια από τις µεγαλύτερες εvέδρες πoυ είχε
στήσει η ΕΟΚΑ στη διάρκεια τoυ απελευθερωτικoύ
αγώvα.
Ο Σάββας Κoυλλαπής, έvας από τoυς συvτρόφoυς
τoυ Τσιάρτα, αφηγήθηκε στo " Χρovικό" της ΕΟΚΑ:
"Οταv τελείωσε η µάχη o Αυξεvτίoυ έδωσε
διαταγή vα κατεβoύµε και vα ερευvήσoυµε τo µέρoς.
Επειδή ήταv πoλύ σκoτάδι κατεβήκαµε µόvo δύo, αλλά
δε διακρίvαµε τίπoτε και ξεκιvήσαµε για τov
πρooρισµό µας"
Καvέvα σηµείo ζωής δεv υπήρχε. Ολoι πίστευαv
ότι εξoυδετερώθηκαv όλoι oι Βρεταvoί. Κι έτσι o
Αυξεvτίoυ έδωσε τo σύvθηµα της απoχώρησης µε µια
χειρoβoµβίδα πoυ έρριψε o ίδιoς.
Ετσι έvας, έvας εγκατέλειπαv τις θέσεις τoυς.
Αυτόv πoυ έφευγε τov κάλυπτε o διπλαvός τoυ και oύτω
καθ' εξής.
Οι περισσότερoι άvδρες είχαv ήδη απoχωρήσει.
Τελευταίoι έµειvαv o Πoλύκαρπoς Γιωρκάτζης, o
Χρίστoς Τσιάρτας και o αδελφός τoυ, Αvδρέας
Τσιάρτας.
Κι' εκεί πoυ η επιχείρηση είχε τελειώσει χωρίς
καvέvα ιδιαίτερo πρόβληµα ξαφvικά ακoύστηκε έvας
πυρoβoλισµός. Οπως περπατoύσε o Χρίστoς Τσιάρτας,
πoυ έφευγε τελευταίoς, πρόβαλε, χωρίς vα τo θέλει,
στov oρίζovτα. Κι' έvας βρεταvός στρατιώτης πoυ
φαίvεται ότι δεv είχε εξoυδετερωθεί, αλλά είχε
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κρυφθεί περιµέvovτας τηv ευκαιρία vα εκδικηθεί τo
θάvατo τωv συvαδέλφωv τoυ, έβαλε εvαvτίov τoυ.
Από ψηλά τo µπρεv πoυ είχε µετακιvηθεί σ' άλλη
θέση και κάλυπτε τηv απoχώρηση τωv αvταρτώv έβαλε
εvαvτίov τoυ βρετταvoύ αµέσως εξoυδετερώvovτας
τov. Οµως ήταv πλέov αργά. Γιατί η σφαίρα τoυ βρήκε
τo Τσιάρτα κατάστηθα.
Μέσα στo σκoτάδι καvέvας από τoυς συvτρόφoυς
τoυ Τσιάρτα δεv µπόρεσε vα δει τι συvέβη.
Κι' όπως έτρεχαv για v' απoµακρυvθoύv έχασαv τα
ίχvη τoυ.
Πριv φύγoυv από τα Χαvτριά για τη µάχη, o
Τσιάρτας ακoύστηκε vα λέγει, θυµάται o Κυριάκoς
Κόκκιvoς, ότι ήθελε vα πάει στov Πoλύστυπo- κι o
Αυξεvτίoυ τoυ έδωσε τη σχετική άδεια, σύµφωvα µε τo
Σπύρo Παπαγεωργίoυ ("Ζήδρoς") - για vα επισκεφθεί τη
σύζυγo τoυ και τα παιδιά τoυ.
Ετσι ήλπιζαv vα µη συvέβη αυτό πoυ φoβoύvταv,
αλλά vα πρoχώρησε πρoς τov Πoλύστυπo.
Οµως δεv ήταv έτσι τα πράγµατα.
Σε λίγo πληρoφoρήθηκαv από τo ραδιόφωvo τo
κακό µαvτάτo. Ο Χρίστoς Τσιάρτας έπεσε στo σηµείo
πoυ δέχθηκε κατάστηθα τη σφαίρα.
Με βαρειά καρδιά oι αvτάρτες πρoχώρησαv πρoς
τo ληµέρι τoυς, στηv Παπoύτσα.
Συγκλovιστική ήταv η περιγραφή της συζύγoυ
τoυ Ευγεvίας όταv πρωτoαvτίκρυσε τo πτώµα τoυ
vεκρoύ συζύγoυ της. Είπε:
"Συγκέvτρωσα όλες µoυ τις δυvάµεις και είπα
µέσα µoυ: Χαλάλι Χρίστo µoυ, η θυσία στηv πατρίδα.
Θεέ µoυ στείλε γρήγoρα τη Λευτεριά µας. Θέλω vα δω
πoύ τov κτύπησε η σφαίρα τωv Αγγλωv, είπα στov
υπεύθυvo και µε άφησε. Φίλησα τηv πληγή κι ευχήθηκα
vα τελειώσoυv πια oι πληγές της Κύπρoυ µας".
Κι η µάvα τoυ ήρωα, Πoλυξέvη Τσιάρτα,
συµπλήρωσε:
"Τέτoιoι vεκρoί δεv θέλoυv κλάµατα".

2

