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25.10.1958: Ο ΚΩΣΤΑΣ ΛΟIΖΟΥ, ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ ΤΟΥ
ΜΑΡΚΟΥ ∆ΡΑΚΟΥ, ΠΕΘΑΝIΕI ΜΕΣΑ ΣΕ ΦΡIΚΤΟΥΣ ΠΟΝΟΥΣ ΑΠΟ
ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗ ΣΕ ΕΠIΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΑΣΤΥΝΟΜIΚΟ
ΣΤΑΘΜΟ ΚΑΜΠΟΥ
Ο Κώστας Λoϊζoυ γεvvήθηκε στo Μαραθόβoυvo και
πήρε µέρoς σε πoλλές επιχειρήσεις µε τηv oµάδα τoυ
Μάρκoυ ∆ράκoυ στηv περιoχή Καλoπαvαγιώτη.
Στα µέσα τoυ Γεvvάρη τoυ 1958 µε τηv oµάδα τoυ
Μάρκoυ ∆ράκoυ µετακιvήθηκε στηv περιoχή Σoλέας
όπoυ στις στις 18 Iαvoυαρίoυ 1957 έπεσαv σε εvέδρα
στo Σιvά Ορoς, στηv oπoία σκoτώθηκε o Μάρκoς ∆ράκoς.
Ο ίδιoς διέφυγε τov κίvδυvo και µετακιvήθηκε
στov Κάµπo.
Τov Οκτώβρη τoυ 1958 oργάvωσε επίθεση
εvαvτίov τoυ Αστυvoµικoύ Σταθµoύ Κάµπoυ. ∆εv
πρόσεξε όµως ότι µέσα στo µπάvιo τoυ κτιρίoυ
υπήρχαv αvαµµέvα κάρβoυvα και σαv αυτός έχυσε
βεvζίvη για vα αvαφλεγεί µετά τις εκρήξεις τωv
βoµβώv πoυ τoπoθέτησε τov περιέζωσαv oι φλόγες και
υπέστη σoβαρά εγκαύµατα.
Ο Λoϊζoυ έπεσε σε µια δεξαµεvή µε vερό για vα
µπoρέσει vα απαλλαγεί από τη φωτιά, αλλά ήδη τo
κoρµί τoυ είχε πάθε σoβαρά εγκαύµατα. Πέθαvε
αργότερα στov Κάµπo παρά τις πρoσπάθειες τωv
συvαγωvιστώv τoυ vα τov βoηθήσoυv.
Σε αφήγηση τoυς η ∆έσπoιvα και η Αvδρoύλα
Ζαχαρίoυ
αvέφεραv για τις τελευταίες στιγµές τoυ Κώστα
Λoϊζoυ:
"Εµoιαζε µε δέvδρo καµέvo και µαυρισµέvo. Είχε
φoυσκώσει oλόκληρo τo κoρµί τoυ. Τα χέρια τoυ ήσαv
χωρίς δέρµα. ∆εv υπήρχαv oύτε µαλιά, oύτε φρύδια,
oύτε µατόκλαδα. Τα µάτια τoυ φoυσκωµέvα δεv έβλεπαv.
Η φωτιά είχε σβήσει φαιvoµεvικά από τo vερό της
δεξαµεvής. Στηv πραγµατικότητα όµως έζωvε oλόκληρo
τo κoρµί τoυ συvεχώς. Οταv πρoσπαθoύσαµε vα τoυ
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δώσωµε θάρρoς κι ελπίδα µας απαvτoύσε: " ∆εv είvαι
φόβoς δεσπoιvίδες, είvαι πόvoς".
"Πoτέ δεv κυριευόταv από φόβo. Μια έγvoια είχε
πoυ τov έκαµvε vα µηv κoιµάται. Μήπως και συλληφθεί
από τov εχθρό χωρίς vα µπoρέσει vα πρoβάλει
αvτίσταση. Γι' αυτό και κάλεσε πιστό παλικάρι της
oµάδας τoυ, από τov Πύργo, vα είvαι πάvτoτε κovτά τoυ
έvoπλoς. Επιθυµία τoυ ήταv αv πρoδoθεί vα τov
σκoτώσει για vα µη συλληφθεί ζωvταvός".
Ειδoπoιήθηκε η Ουραvία Κoκκίvoυ κι o γιατρός
Κλείτoς Iακωβίδης πoυ τov επισκέφθηκε στo σπίτι τoυ
Κώστα Πoλυκάρπoυ από τov Κάµπo, όπoυ βρισκόταv.
∆ιαπίστωσε ότι η κατάσταση τoυ ήταv σoβαρή κι ότι
χρειαζόταv ιατρική περίθαλψη ή τoυλάχιστov µια
voσoκόµα vα τov περιπoιείται επιστηµovικά.
Στις 5 Οκτωβρίoυ έφθασε η voσoκόµα Παvαγιώτα
Πιτσιλλίδoυ από τα Καµιvάρια. Η κατάσταση τoυ
άρχισε vα βελτιώvεται. Τov επισκέφθηκαv επίσης oι
γιατρoί Σαρρής, Κόκoς Μιχαηλίδης και Βάσoς
Λυσσαρίδης. Οµως χρειαζόταv vα µεταφερθεί σε
κλιvική για vα υπoβληθεί σε κατάλληλη θεραπεία.
Πέθαvε τελικά στις 25 Οκτωβρίoυ κι oι
συvαγωvιστές τoυ τov έθαψαv στov Κάµπo. Η σoρός τoυ
εκτάφηκε µετά τo τέλoς τoυ αγώvα και τα oστά τoυ
µεταφέρθηκαv στo χωριό τoυ, τo Μαραθόβoυvo, τov
Απρίλη τoυ 1959.
Οι γovείς τoυ δεv γvώριζαv για τo θάvατo τoυ.
Η µητέρα τoυ τoυ όταv τo πληρoφoρήθηκε τελικά
απάvτησε:
" Γιατί vα µη µoυ τo πoυv. Περίµεvα και τέτoια
είδηση. ∆εv τov έστειλα oύτε vα σπoυδάσει, oύτε για
ταξίδι. Τov έστειλα στov πόλεµo".
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