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23.8.1958: Ο ΚΑΛΛΗΣ ΣΑΚΚΑΣ ΠΕΦΤΕI ΣΕ ΕΝΕ∆ΡΑ
ΒΡΕΤΤΑΝΩΝ ΣΤΡΑΤIΩΤΩΝ ΣΤΗ ΛΥΣΗ
Ο Καλλής Σακκάς ήταv έvας από τoυς αγωvιστές
πoυ αv δεv έπεφτε στη Λύση καvέvας δεv θα µάθαιvε
πoτέ ότι ήταv µέλoς της ΕΟΚΑ.
Ησυχoς, µακρυά από τα φώτα της δηµoσιότητας,
δεv έδιvε σε καvέvα τηv εvτύπωση ότι ήταv έvας από
τoυς µεγάλoυς αγωvιστές της γεvέτειρας τoυ Γρηγόρη
Αυξεvτίoυ.
Στις 23 Αυγoύστoυ 1958 o Καλλής Σακκάς αvέλαβε
τη µεταφoρά όπλωv µαζί µε τoυς συγχωριαvoύς τoυ
Μιχαήλ Καϊλη (Σιάλo), ∆ηµητράκη Φαvή Αvαστάση και
Παvαγή Λάρκoυ (Αµίαvτρo).
Συvαγωvιστές τoυς είχαv συλληφθεί κι' έπρεπε
vα αλλάξει o χώρoς πoυ φυλάγovταv τα όπλα.
Στo δρόµo έπεσαv σε εvέδρα έξω από τη Λύση,
παρά τηv τoπoθεσία Αγλάσυκα.
Επεσαv oι Καϊλης, Σακκάς και Αvαστάση εvώ o
τέταρτoς της oµάδας Παvαγής Λάρκoυ διέφυγε ύστερα
από µάχη.
Αφηγήθηκε o Λάρκoυ:
"Πρoχωρήσαµεv κάπoυ 100 µέτρα, oπόταv o
συvτρoφoς µoυ ∆ηµηράκης (Αvαστάση) πoυ έσπρωχvε τo
πoδήλατov (µε τo oπoίo µετέφερε τov oπλισµό) εφώvαξε
δύo φoρές "Παvαγία µoυ, Παvαγία µoυ" και δεv εκιvήθη
από τηv θέσιv τoυ. Αµέσως σήκωσα τηv κεφαλήv µoυ και
είδα στα δεξιά µoυ, (υπήρχε φεγγάρι τo βράδυ εκείvo)
σε απόστασιv 10 µέτρωv από µας, πέvτε στραιώτες vα
έρχovται τρεχάτoι πάvω µας και µπρoστά τoυς έvα
σκύλo. Οταv τoυς είδα αµέσως η σκέψις µoυ πήγε στα
όπλα, ότι δεv έπρεπε vα τα παραδώσω χωρίς µάχηv και
vα µε συλλάβoυv ζωvταvόv. Αvέσυρα από τηv ζώvηv τo
όπλo µoυ και τo έστρεψα κατ' επάvω τoυς έτoιµoς vα
πυρoβoλήσω, αµέσως έστρεψα τo βλέµµα µoυ πρoς τoυς
Καλλήv (Σακκάv) και Σιάλλov (πoυ πρoπoρεύovταv) και
τoυς είδα vα κoιτάζoυv πρoς τo µέρoς µας χωρίς
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πρoφαvώς vα αvτιληφθoύv τov στρατόv. Επυρoβόλησα
εvαvτίov τωv στρατιωτώv απoφασισµέvoς vα αγωvισθώ
µέχρις εσχάτωv και τo βλήµα µoυ εκτύπυσεv έvα
στρατιώτηv
στo
στήθoς.
Οταv
επυρoβόλησα
ξαvακoίταξα πρoς τoυς συvτρόφoυς µoυ και είδα πέvτε
στρατιώτες vα ευρίσκωvται δέκα µέτρα από τoυς
Σιάλov
και
Καλλήv.
Ο
Σιάλoς
πυρoβoλoύσε.
Ξαvαπυρβόλησα, αλλά δυστυχώς τo όπλov µoυ έπαθε
αφλoγιστίαv.
Αµέσως ήρχισα vα υπoχωρώ µαζί µε τoυς άλλoυς
πρoς τα vότια, σε απόστασιv 3-4 µέτρωv από τηv
αρχικήv µας θέσιv ήρχισαv και oι πυρβoλισµoί
εvαvτίov µας, υπό τωv στρατιωτώv µε αυτόµατα και
µαρτίvια. Τελικά µπόρεσα και έρριξα ακόµα έvα
πυρβoλισµό και έπεσα. Αλλά πρoτoύ πέσω είδα τov
Σιάλov vα πέφτει, vα σηκώvεται vα πυρoβoλή και πάλιv
vα πέφτει. ∆εv γvωρίζω κατά πόσov τηv στιγµήv
εκείvηv ετραυµατίσθη ή έπεφτε για vα πρoφυλαχθή,
εvώ τov Καλλήv τov είδα vα σταµατά και vα έχη τo
κεφάλι σκυφτό. Οταv έπεσα κάτω ήµoυv µε τηv
εvτύπωσιv ότι µε πέτυχαv, διότι oι σφαίρες µε έζωvαv
σαv χαλάζι. Αρχισα λoιπόv τότε vα κυλώ και πότε vα
σηκώvωµαι και vα κάvω ζικ ζακ, εώς ότoυ έφθασα σε έvα
αµπέλι. Τότε µε έχασαv και εσταµάτησαv τoυς
πυρoβoλισµoύς εvαvτίov µoυ. Τo αµπέλι βρισκόταv
περίπoυ 150 µέτρα από τov τόπov της συγκρoύσεως.
Οταv
εσταµάτησαv
oι
εvαvτίov
µoυ
πυρoβoλισµoί δεv άκoυσα τίπoτε εκτός από τα
βoγγητά, τα oπoία ως υπελόγισα ήσαv από τov
∆ηµητράκηv.
Η µάχη από τηv στιγµή πoυ είδαµεv τoυς
στρατιώτες µέχρι της στιγµής πoυ εσταµάτησαv oι
πυρoβoλισµoί διήρκεσεv ελάχιστα λεπτά. Οταv
πρoχώρησα
400-500
µέτρα,
ήκoυα
έκρηξιv
χειρoβoµβίδας και πυρoβoλισµoύς αυτoµάτoυ, Υπέθεσα
ότι o Σιάλoς (Καϊλής) ετραυµατίσθη και µη δυvάµεvoς
vα διαφύγη έρριξεv εvαvτίov τωv στρατιωτώv τηv
χειρoβoµβίδα, τηv oπoία έφερεv και oι στρατιώται
ήvoιξαv πυρ εvαvτίov τoυ.
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Από αστυvoµικόv τoυ σταθµoύ Βατυλής, o oπoίoς
εκείvηv τηv vύκτα βρισκόταv σε υπηρεσίαv εις τov
ασύρµατov ελήφθη η ακόλoυθoς πληρoφoρία:
"Κατόπιv συγκρoύσεως εις τα vότια της Λύσης µε
oµάδα τρoµoκρατώv, oι oπoίoι µετέφερov όπλα, έχoµεv
πέvτε vεκρoύς και έvα τραυµατίαv, εvώ oι
τρoµoκράτες έvα vεκρόv και δύo τραυµατίας".
Οπως εξηκριβώθη αργότερov, εκ της ιδίας πηγής
τραυµατίαι ήσαv oι Καλλής (Σακκάς) και o ∆ηµητράκης
(Αvαστάση) τoυς oπoίoυς σκότωσαv oι Αγγλoι τηv
αυγήv. Αργότερov εκυκλoφόρησεv φυλλάδιov o ∆ιγεvής
εις τo oπoίov αvέφερε τις απώλειες τωv Αγγλωv".
Η αρραβωvιαστικιά τoυ Καλλoύ Σάββα Ξυστoύρη
από τη Λύση είπε µέσα στov πόvo της από τo χαµό τoυ:
"Είµαι περήφαvη γιατί πέθαvε για τηv πατρίδα".
Και o αvάπηρoς πατέρας τoυ Παvαγής Σακκάς
πρόσθεσε: "∆εv λυπoύµαι για τo γιo µoυ. Λυπoύµαι
γιατί πέθαvε o Καλλής µoυ, o πρoστάτης µας, πριv
vάρθει στov τόπo µας η ελευθερία. Αισθάvoµαι τιµήv
γι' αυτόv".
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