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SXEDIO.J51 
 
 13.6.1962: ΜΕ ∆IΑΤΑΓΗ ΤΟΥ ΓΛΑΥΚΟΥ ΚΛΗΡI∆Η 
ΑΠΑΓΧΟΝIΖΟΝΤΑI ΣΤIΣ ΚΕΝΤΡIΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΜΟΡIΑΣ ΖΑΧΑΡIΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΖΑΧΑΡIΑ, ΛΑΖΑΡΗΣ 
∆ΗΜΗΤΡIΟΥ ΚΑI ΜIΧΑΗΛ ΧΕIΛΕΤIΚΟΣ 
 
 Στις 12 Ioυvίoυ 1962, εvώ o Πρόεδρoς Μακάριoς 
πραγµατoπoιoύσε επίσηµη επίσκεψη στις Ηvωµέvες 
Πoλιτείες όπoυ είχε συvoµιλίες µε τov µετέπειτα 
δoλoφovηθέvτα Πρόεδρo Τζωv Κέvvεvτυ, στη Λευκωσία o 
Πρoεδρεύωv της ∆ηµoκρατίας Γλαύκoς Κληρίδης µαζί 
µε τoυς  Υπoυργoύς Εσωτερικώv Πoλύκαρπo Γιωρκάτζη, 
Εµπoρίoυ Αvδρέα Αραoύζo και Οικovoµικώv Ρηγίvo 
Θεoχάρoυς, συvήλθαv στo σπίτι της Υπoυργoύ 
∆ικαιoσύvης Στέλλας Σoυλιώτη στηv παρoυσία τoυ 
Γεvικoύ Εισαγγελέα Κρίτωvα Τoρvαρίτη και τoυ 
∆ιευθυvτoύ τωv Κεvτρικώv Φυλακώv Οvησίφoρoυ 
Αvτωvίoυ. 
 Βασικό θέµα της σύσκεψης ήταv τo αίτηµα τωv 
Χαράλαµπoυ Ζαχαρία, Λαζαρή ∆ηµητρίoυ και Μιχαήλ 
Χειλέτικoυ για αvαβoλή τoυ απαγχovισµoύ τoυς µέχρι 
vα συζητηθεί vέα αίτηση τoυς από τo Αvώτατo 
∆ικαστήριo. 
 Η σύσκεψη άρχισε στις 8.30 τo βράδυ και 
κράτησε διόµισυ περίπoυ ώρες. Γύρω στις έvτεκα o 
Πρoεδρεύωv της ∆ηµoκρατίας εξέδωσε µια δραµατική, 
αλλά σύvτoµη αvακoίvωση πoυ αvέφερε: 
 "Ο Πρoσωριvός Πρόεδρoς της ∆ηµoκρατίας, 
ύστερα από διεξoδική και εvδελεχή µελέτη όλωv τωv 
περιστατικώv, κατέληξε στo συµπέρασµα ότι δεv θα 
ήταv δικαιoλoγηµέvoς vα διατάξει αvαστoλή τωv 
εκτελέσεωv". 
 Από αυτή τη στιγµή o Νόµoς ακoλoυθoύσε τη 
δραµατική τoυ πoρεία. Ο ∆ιευθυvτής τωv Κεvτρικώv 
Φυλακώv Οvησίφoρoς Αvτωvίoυ κατευθύvθηκε πρoς τις 
Κεvτρικές Φυλακές για vα πρoβεί στις τελευταίες 
διευθετήσεις. Ηδη ήσαv έτoιµες τρεις αγχόvες για vα 
δεχθoυv τoυς τρεις καταδικασθέvτες σε θάvατo για 
δυo ειδεχθείς φόvoυς. 
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 Λίγo πριv τις τρεις τo πρωϊ της 13ης Ioυvίoυ 
oι τρεις oδηγήθηκαv στηv αγχόvη στηv παρoυσία τωv 
επάρχωv Λευκωσίας και Λεµεσoύ Κυθραιώτη και 
Βεvιαµίv. 
 Ο Χαράλαµπoς Ζαχαρία και o Λαζαρής ∆ηµητρίoυ 
είχαv καταρρεύσει τελείως και χρειάστηκε vα τoυς 
σύρoυv µέχρι τις αγχόvες. 
  Ο µόvoς πoυ διατηρoύσε κάπως τη ψυχραιµία τoυ 
ήταv o Χειλέτικoς. 
 Οταv τoυς τoπoθέτησαv τoυς βρόγχoυς στo λαιµό 
oι τρεις άρχισαv vα φωvάζoυv: " Ας όψεται o Αvτωvής o 
Ζαχαρίας"- o µεγαλύτερoς αδελφός τoυ Χαράλαµπoυ και 
oυσιαστικός αρχηγός της σπείρας πoυ έλεγχε 
oλόκληρη τηv πόλη και επαρχία Λεµεσoύ σκoρπώvτας 
τρόµo µε τηv εγκληµατική της δράση για τρεις 
δεκαετίες. 
 Σε λίγo o Οvησίφoρoς Αvτωvίoυ ξεκλείδωσε τo 
µoχλό για vα τεθεί σε λειτoυργία η καταπακτή κι 
έδωσε τo πρόσταγµα:  
 - Να κατεβασθεί o µoχλός. 
  Ο ∆ήµιoς κιvήθηκε αστραπιαία, εκτέλεσε τη 
διαταγή και τα σώµατα τωv τριωv κρεµµάστηκαv στo 
κεvό... 
 Υστερα o Οvησίφoρoς Αvτωvίoυ πρoχώρησε στηv 
έξoδo τωv Κεvτρικώv Φυλακώv και αvήγγειλε στoυς 
δηµoσιoγράφoυς ότι oι τρεις είχαv απαγχovισθεί... 
 Ηταv o πρώτoς και o µovαδικός απαγχovισµός 
πoυ γιvόταv από τηv αvακήρυξη της Κυπριακής 
∆ηµoκρατίας. Η θαvατική πoιvή θα µετατρεπόταv 
αργότερα σε ισόβια φυλάκιση όταv πια η Κύπρoς, µαζί 
µε άλλα κράτη, θα καταργoύσαv τη θαvατική πoιvή και 
επίσηµα. 
 Ο απαγχovισµός τωv τριώv σήµαvε και τo τέλoς 
µιας µακράς ιστoρίας αίµατoς, µίσoυς, άγριωv φόvωv 
και τρoµoκρατίας µε επίκεvτρo τη Λεµεσό και τα 
χωριά Λόφoυ, Υψωvας, Κoλόσσι και Πάχvα πoυ άρχισε 
στα µέσα της δεκαετίας τoυ 1930 και oδήγησε 186 
αvθρώπoυς στov τάφo από µια βεvτέτα πoυ µεταξύ τωv 
oµάδωv τoυ Ζαχαρία και τωv Κoλoσσιατώv χωρίς καvέvα 
vα τoλµά vα παρέµβει, µέχρι πoυ µια oµάδα πρώηv 
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αγωvιστώv της ΕΟΚΑ απoφάσισαv vα πρoχωρήσoυv σε 
εκκαθάριση της oµάδας Ζαχαρία µε τη σιωπηρή 
συγκατάθεση και τις ευλoγίες τoυ Πoλύκαρπoυ 
Γιωρκάτζη τo 1961. 
 Σ' αυτή τη σκληρή µάχη και δύσκoλη µάχη 
γλύτωσε µόvo έvας από τηv ηγετική oµάδα, o Αvτωvής 
Ζαχαρία, o oπoίoς κατέληξε  στηv Αγγλία όπoυ 
αργότερα χαρακτηρίστηκε επίσηµα από τoυς Αγγλoυς 
στη Βoυλή και σε βρεταvικό δικαστήριo, ως 
συvεργάτης τoυς κατά τη διάρκεια τoυ αγώvα της ΕΟΚΑ. 
 Τo 1960-61 ήταv τα χρόvια πoυ η Κύπριακή 
∆ηµoκρατία έκαvε τα πρώτα της βήµατα και oι πρώηv 
αγωvιστές της ΕΟΚΑ αισθάvovταv παvτoδύvαµoι. 
Πoλλές φoρές η θέληση εvός ή περισσoτέρωv αγωvιστώv 
ήταv υπεράvω τωv Νόµωv. Ετσι θεωρoύσαv τηv 
εκκαθάριση της oµάδας Ζαχαρία ή ότι είχε απoµείvει 
αυτή τηv περίoδo από αυτoύς, σαv υπoχρέωση και 
καθήκov και σαv έvα ατέλειωτo έργo πoυ έπρεπε vα 
oλoκληρωθεί για vα µπoρέσει τo κράτoς vα στεριώσει 
και η περιoχή της Λεµεσoύ vα βρει τηv ησυχία της. 
 Εχovτας επικεφαλής τωv υπηρεσιώv ασφαλείας 
τoυ κράτoυς τo συvαγωvιστή τoυς Πoλύκαρπo 
Γιωρκάτζη, o oπoίoς είχε αvαλάβει τo Υπoυργείo 
Εσωτερικώv στις 16 Αυγoύστoυ 1960, oι αγωvιστές 
πίστευαv επίσης ότι δεv έπρεπε vα επιτρέψoυv  "στις 
ασφυκτικές αρπάγες τoυ εγκληµατικoύ πυρήvα", όπως 
είπε o Εισαγγελέας Κίκης Ταλαρίδης σε κάπoια δίκη 
τo 1961, vα συvεχίζει τη δράση τoυ. 
 Οι αγωvιστές σχηµάτισαv oµάδα και θεωρoύσαv, 
όπως και o Πoλύκαρπoς Γιωρκάτζης, ως o αρµόδιoς 
Υπoυργός Εσωτερικώv,  ότι έπρεπε vα φύγει από τη 
µέση η oµάδα αυτή, για vα καταστεί δυvατό vα 
επιβληθεί o Νόµoς και η Τάξη. Και µε τηv oργάvωση τωv 
αδελφώv Ζαχαρία vα δρα Νόµoς και Τάξη δεv µπoρoύσαv 
vα υπάρξoυv. 
 Από τηv άλλη oι αγωvιστές πίστευαv ακόµα, 
σύµφωvα µε τov Κίκη Ταλαρίδη, ότι "η αστυvoµία ήταv 
αvίκαvη vα θέσει τέρµα στη βασιλεία τoυ τρόµoυ" και" 
oργάvωσαv εκστρατεία για πάταξη της εγκληµατικής 
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συµµoρίας και τηv τιµωρία τωv συvεργατώv της". 
 Σε ερώτηση τoυ Εισαγγελέα Κίκη Ταλαρίδη σε 
δίκη πoυ έγιvε τo 1961 στη Λεµεσό, πoιoς ήταv o 
σκoπός της oµάδας o Αλκης Αργύρης, o πρώηv αγωvιστής 
της ΕΟΚΑ και στεvός φίλoς τoυ Υπoυργoύ Εσωτερικώv 
Πoλύκαρπoυ Γιωρκάτζη από τηv επoχή τoυ αγώvα της 
ΕΟΚΑ και o oπoίoς γvώριζε πρόσωπα και  καταστάσεις 
στη Λεµεσό τηv περίoδo εκείvη, απάvτησε: 
 " Συγκεκριµέvoς σκoπός της oµάδας ήταv vα 
αvακόψει τo ρoυv τωv πράξεωv της εγκληµατικής 
oργαvώσεως Ζαχαρία." 
 Η oµάδα τωv Αγωvιστώv της ΕΟΚΑ εvvooύσε αυτά 
πoυ έλεγε. Ετσι πρoχώρησε σε απoφασιστική δράση 
εvαvτίov τωv αδελφώv Ζαχαρία µε απόπειρες 
δoλoφovίας εvαvτίov τωv ιδίωv αλλά και µε 
εκκαθαρίσεις φίλωv και συvεργατώv τoυς. 
 Αφoρµή για έvαρξη τωv εκκαθαρίσεωv δόθηκε 
όταv µέλoς της oµάδας τωv αγωvιστώv, o Μιχαλάκης 
Χρυσάvθoυ Πoρδάvτζoς, δέχθηκε εvτελώς απρόκλητα 
κτύπηµα στo πρόσωπo, από τov ∆oλώρo Μακρίδη πoυ ήταv 
συvεταίρoς και κoυµπάρoς τoυ Αvτωvή Ζαχαρία σε 
χαρτoπαικτική λέσχη. 
  Ο Πoρδάvτζoς τόβαλε ως στόχo τoυ vα εκδικηθεί 
τηv πρoσβoλή πoυ τoυ έγιvε. Ετσι στις 11 Νoεµβρίoυ 
1960 αφoύ ζώστηκε έvα πιστόλι πλησίασε τov Μακρίδη, 
µέρα µεσηµέρι, σε κεvτρική περιoχή της Λεµεσoύ και 
τoυ φύτεψε µια σφαίρα στo κεφάλι. 
 Η επίσηµη αvακoίvωση πoυ εκδόθηκε τηv ιδία 
µέρα έδιvε λεπτoµέρειες για τη δoλoφovία τoυ 
Μακρίδη, αλλά όχι για τα κίvητρα τoυ δoλoφόvoυ: 
 " Τηv 12.50 της σήµερov o ∆oλώρoς Λoυκά 
Μακρίδης από τη Λεµεσό, ιδιoκτήτης vυκτεριvoύ 
χoρευτικoύ κέvτρoυ, ηλικίας 33 ετώv, έγγαµoς και 
πατέρας τριώv παιδιώv, πυρoβoλήθηκε στo κεφάλι έξω 
από τo Ταχυδρoµείo της πόλης, εvώ ετoιµαζόταv vα 
εισέλθει στo αυτoκίvητό τoυ. ∆ιεκoµίσθη στo 
Νoσoκoµείo Λεµεσoύ όπoυ η κατάσταση τoυ 
περιγράφετo ως κρίσιµη. Τα ελατήρια τoυ εγκλήµατoς 
δεv εξηκριβώθησαv ακόµη." 



 

 
 
 5 

 Εξ άλλoυ τo πρακτoρείo " Ρώύτερ" µετέδωσε ότι 
o Μακρίδης εξέτιε πoιvή φυλάκισης για κατoχή 
πιστoλίoυ πριv η Κύπρoς αvακηρυχθεί σε Αvεξάρτητη 
∆ηµoκρατία και ότι ήταv µεταξύ εκείvωv πoυ είχαv 
αµvηστευθεί κατά τηv ηµέρα της Αvεξαρτησίας. 
 Ο κίvδυvoς αvτίδρασης της oµάδας Ζαχαρία από 
τη δoλoφovία τoυ Μακρίδη ήταv άµεσoς κι έτσι oι 
αγωvιστές συvασπίστηκαv και αvτεπιτέθηκαv. Η 
ευκαιρία πoυ περίµεvαv τoυς ερχόταv γάvτι. 
 Πριv καλά καλά η oµάδα Ζαχαρία oργαvώσει τη 
δική της αvτεπίθεση, oι αγωvιστές σκηvoθέτησαv τις 
επόµεvες µέρες µια απόπειρα δoλoφovίας συvεργάτη 
τoυς, τoυ Τρύφωvα Καυκαρή, για vα τηv φoρτώσoυv 
στoυς αδελφoύς Ζαχαρία, oι oπoίoι ας σηµειωθεί τov 
τελευταίo χρόvo είχαv συµφιλιωθεί µε τoυς 
Κoλoσσσιάτες, ώστε vα βρoυv δικαιoλoγία για vα 
δράσoυv εvαvτίov της. 
 Ετσι λίγες µέρες µετά, στις 21 Νoεµβρίoυ 1960, 
έvα µέλoς της oµάδας τωv αγωvιστώv έρριψε δυo 
πυρβoλισµoύς εvαvτίov τoυ Καυκαρή σε κεvτρικό 
δρόµo της Λεµεσoύ. 
 Τo υπoψήφιo "θύµα", σύµφωvα µε τις oδηγίες πoυ 
είχε, άρχισε vα φωvάζει ότι τov πυρoβόλησαv o 
Χαράλαµπoς Ζαχαρία κι o Λαζαρής ∆ηµητρίoυ. 
 Η Αστυvoµία δεv είχε άλλη εκλoγή παρά vα 
συλλάβει τoυς δυo κατovoµασθέvτες, πoυ έκπληκτoι 
oδηγήθηκαv στo ∆ικαστήριo για έκδoση διατάγµατoς 
κράτησης µέχρι vα διερευvηθεί η απόπειρα 
δoλoφovίας πoυ υπoτίθεται ότι διεvήργησαv. 
  Τo σχέδιo της oµάδας τωv αγωvιστώv δεv 
τέλειωvε εδώ όµως. Υπoλόγιζαv ότι o Αvτωvής Ζαχαρία 
θα πήγαιvε oπωσδήπoτε στo ∆ικαστήριo για vα 
συµπαρασταθεί στov αδελφό τoυ Χαράλαµπo. Κι εκεί θα 
τov εκτελoύσαv, δηµόσια, µπρoστά στα µάτια όλωv, 
πρoκειµέvoυ vα τεθεί τέρµα στη δράση τoυ και vα 
παvικoβληθoύv oι συvεργάτες τoυ. Ηταv έvα παράτoλµo 
σχέδιo πoυ χρειαζόταv συvτovισµό και 
απoφασιστικότητα. Και διέθεταv και τα δυo oι πρώηv 
αγωvιστές της ΕΟΚΑ.  
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 Και πραγµατικά αυτό έγιvε. Ο Αvτωvής Ζαχαρία, 
αvύπoπτoς, πήγε στo ∆ικαστήριo Λεµεσoύ για vα 
παρακoλoυθήσει τηv πρoσαγωγή τoυ αδελφoύ τoυ 
Χαράλαµπoυ στις 3 ∆εκεµβρίoυ 1960. Γύρω από τo 
∆ικαστήριo όµως και στo πρoαύλιo τov περίµεvαv 
εκτελεστές της oµάδας. 
 Οµως τα πράγµατα δεv πήγαv όπως τα υπoλόγιζε η 
oµάδα. Τηv ώρα πoυ έvας από τoυς υπoψήφιoυς 
εκτελεστές τoυ Αvτωvή Ζαχαρία έκαvε vόηµα σε κάπoιo 
συvεργάτη τoυ, για vα δράσoυv, τo αετίσιo µάτι τoυ 
Αvτωvή Ζαχαρία είδε τo σύvθηµα κι αvτί vα τρέξει vα 
απoµακρυvθεί, άρπαξε τov αστυvoµικό Χριστόδoυλo 
Γεvεθλίoυ, από τov Αγιo Αµβρόσιo Λεµεσoύ, πoυ 
βρισκόταv σε καθήκov στo ∆ικαστήριo και o oπoίoς 
δεv γvώριζε τίπoτε για τη συvωµoσία και τov έβαλε 
µπρoστά τoυ ως ασπίδα. 
 Ετσι o Γεvεθλίoυ δέχθηκε όλες τις σφαίρες τoυ 
περιστρόφoυ πoυ ρίφθηκαv εvαvτίov τoυ Αvτωvή 
Ζαχαρία κι έπεσε άπvoυς στo έδαφoς. 
  Ο Αvτωvής Ζαχαρία γλύτωσε. Τυχερoί 
απoδείχθηκαv επίσης o Χαράλαµπoς Ζαχαρία κι o 
Λαζαρής ∆ηµητρίoυ γιατί τo ∆ικαστήριo απέρριψε 
αργότερα τη µαρτυρία πoυ παρoυσιάστηκε εvαvτίov 
τoυς και τoυς αθώωσε. 
 Οµως τα πράγµατα δεv θα έµεvαv για πoλύ στo 
σηµείo αυτό. Η απόφαση τωv αγωvιστώv για εκκαθάριση 
της oµάδας Ζαχαρία είχε ληφθεί, εvώ η αστυvoµία, µε 
oδηγίες τoυ Πoλύκαρπoυ Γιωρκάτζη, πρoέβαιvε σε 
συvδυασµέvες εvέργειες εvαvτίov τoυς, αvoίγovτας 
ήδη παλιoύς φακέλoυς δoλoφovιώv. 
 Στo διάστηµα αυτό o Αvτωvής Ζαχαρία 
αvτιλήφθηκε ότι τα πράγµατα δεv ήσαv και τόσo καλά. 
Και εξέδωσε έvα µακρoσκελές φυλλάδιo πoυ 
κυκλoφόρησε στoυς δρoµoυς της Λεµεσoύ και µε τo 
oπoίo κατάγγελλε ότι κάπoιoι επιδίωκαv τη 
δoλoφovία τoυ. 
 Η oµάδα τωv αγωvιστώv δεv έµειvε πίσω. 
Αvτίθετα αvτεπιτέθηκε και o πόλεµoς εvαvτίov τωv 
φίλωv και συvεργατώv τωv αδελφώv Ζαχαρία άρχισε vα 
διευρύvεται. Τo πρόβληµα πoυ τίθετo πλέov ήταv " ή oι 
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Ζαχαρίες ή oι αγωvιστές". 
 Μπoρεί vα λεχθεί ότι o Πoλύκαρπoς Γιωρκάτζης 
πoυ εvηµερώθηκε για τηv απόφαση τωv αγωvιστώv για 
πόλεµo εvαvτίov της συµµoρίας δεv έφερε έvσταση. 
Μπoρεί vα µη γvώριζε τις λεπτoµέρειες τωv σχεδίωv 
τoυς για δoλoφovίες, αλλά η µη αvτίδραση τoυ 
ευvooύσε τov εκφoβισµό τωv αδελφώv Ζαχαρία και 
γεvικά τηv περιστoλή τoυ εγκλήµατoς σε µια επαρχία 
πoυ είχε ταλαιπωρηθεί αρκετά στo παρελθόv. 
 Η oµάδα τωv αγωvιστώv της ΕΟΚΑ  διευρυvόταv 
συvεχώς και στηv κoρυφή της δράσης της είχε 
τoυλάχιστov δέκα µέλη. Ησαv όλoι παράτoλµoι, είχαv 
πάρει µέρoς σε πoλλές επιχειρήσεις της ΕΟΚΑ, κι έτσι 
θεωρoύσαv τηv πραγµατoπoίηση τoυ στόχoυ τoυς ως 
εύκoλη υπόθεση. 
 Ετσι συγκεvτρώθηκαv και κατέστρωσαv τα 
σχέδια τoυς και πρoχώρησαv στις απoφάσεις τoυς, µε 
κάθε µυστικότητα, και χωρίς vα εvηµερώvoυv καvέvα 
άλλo για τα σχεδια τoυς, αvέλαβαv oυσιαστικά τo vόµo 
στα χέρια τoυς. 
 Η αvτεπίθεση τoυς ήταv αιµατηρή. 
 Χρειάστηκαv κάπoυ δυo µήvες για vα 
εκκαθαρίσoυv τη Λεµεσό από εκείvoυς πoυ πίστευαv 
ότι απoτελoύσαv εvεργά µέλη της oµάδας τωv αδελφώv 
Ζαχαρία. 
 Ετσι γύρω στα δέκα άτoµα εκτελέστηκαv δηµόσια 
ή αφoύ απήχθησαv µε τov ίδιo τρόπo: Με µια σφαίρα στo 
κεφάλι εvώ βρίσκovταv στις δoυλειές τoυς ή 
διασκέδαζαv ή κυκλoφoρoύσαv στoυς δρόµoυς της 
Λεµεσoύ ή ακoµα και της Πάφoυ. Τo µακρύ χέρι τωv 
αγωvιστώv τoυς εvτόπιζε όπoυ κι αv πήγαιvαv για vα 
κρυβoύv. 
 Πoλλoί από τoυς εκτελεσθέvτες εξαφαvίστηκαv 
και µέχρι και σήµερα ακόµα, 40 και πλέov χρόvια µετά, 
καvέvας δεv έµαθε πoύ έχoυv ταφεί. 
 Στo µεταξύ τα αδέλφια Αvτωvής και Χαράλαµπoς 
Ζαχαρία  έvoιωθαv τov κλoιό vα περισφίγγεται γύρω 
τoυς. 
 Ετσι o Αvτωvής σε κάπoιo στάδιo εγκαταστάθηκε 
στo σπίτι τoυ στov Υψωvα, πoυ έµoιαζε µε φρoύριo και 
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στη συvέχεια µετακόµισε στo σπίτι τoυ Χoυσεϊv, από 
τo χωριό Καvτoύ, πoυ ήταv έvας από τoυς πιo ισχυρoύς 
τoυρκoκύπριoυς παράγovτες στηv περιoχή. 
  Ο Χoυσεϊv έκριvε ότι θα ήταv πιo σωστό για τov 
Αvτωvή vα φύγει για έvα διάστηµα στo εξωτερικό. Και 
διευθέτησε µέσω τoυ αρχηγoύ της Χωρoφυλακής Νιαζή 
και oδηγήθηκε o Αvτωvής Ζαχαρία στo αερoδρόµιo και 
απ εκεί στo Λovδίvo και στηv αυτoεξoρία µαζί µε 
µερικoύς συvεργάτες τoυ. 
 Ούτε η συµφιλίωση στηv oπoία είχαv καταλήξει 
oι Αvτωvής και o Χαράλαµπoς Ζαχαρία µε τηv αvτίπαλη 
oικoγέvεια τωv Κoλιασσιατώv, πoυ είχε oδηγήσει τις 
δυo oικoγέvειες σε αιµατηρή βεvτέτα για δεκαετίες, 
αλλά oύτε και η συvάvτηση πoυ είχαv στις 28 Μαϊoυ 
1959 µε τov Αρχιεπίσκoπo Μακάριo, στov oπoίo 
παρέδωσαv µέρoς τoυ oπλισµoύ τoυς, δεv στάθηκαv 
ικαvές vα απoτρέψoυv τη δράση τωv αγωvιστώv, µια και 
oι Ζαχαρίες συvέχιζαv vα απoτελoύv τo φόβo και τov 
τρόπo στη Λεµεσό. 
 Παρ' όλov ότι δεv υπάρχει µαρτυρία, είvαι 
λoγικό vα συµπεράvει καvείς, ότι τόσo o Πoλύκαρπoς 
Γιωρκάτζης, ως o αρµόδιoς Υπoυργός, όσo και η 
Κυβέρvηση γεvικότερα, γvώριζαv για τη φυγάδευση τoυ 
Αvτωvή Ζαχαρία και της oικoγέvειάς τoυ ως και τωv 
συvεργατώv τoυ Μιχαήλ Χειλέτικoυ και Ευριπίδη 
Αριστείδoυ. 
 Ηταv έvας τρόπoς vα απαλλαγεί o τόπoς από 
αυτoύς µια και oι φόvoι τωv συvεργατώv και συγγεvώv 
τoυς είχαv αρχίσει ήδη vα σηµαίvoυv πoλιτικό κόστoς 
εvαvτίov κυρίως τoυ Πoλύκαρπoυ Γιωρκάτζη, o oπoίoς 
δεχόταv όλα τα πυρά, ότι κάλυπτε τoυς εκτελεστές τωv 
στελεχώv και συvεργατώv της oµάδας Ζαχαρία, µια και 
δεv είχε συλληφθεί έστω κι έvας από αυτoύς. 
 Στo µεταξύ τα παράλληλα µέτρα πoυ έπαιρvε και 
η Αστυvoµία από τα µέσα τoυ 1961 εvαvτίov της 
συµµoρίας άρχισαv vα απoδίδoυv καρπoύς κι έτσι η 
διπλή αvτεπίθεση αγωvιστώv και επισήµoυ κράτoυς 
έδωσε θάρρoς στoυς παvικoβληµέvoυς Κυπρίoυς και 
κυρίως στoυς Λεµεσιαvoύς, πoυ γvώριζαv πoλλά, vα 
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παρoυσιαστoύv στηv Αστυvoµία και vα δώσoυv 
µαρτυρία, πoυ θα µπoρoύσε vα στείλει τoυς αδελφoύς 
Ζαχαρια για πρώτη φoρά και για πάvτα στη φυλακή, αv 
όχι και στηv αγχόvη. 
 Ετσι δεκάδες Κύπριoι παρήλασαv από τα γραφεία 
της Αστυvoµίας και έδωσαv συγκλovιστικά στoιχεία 
πoυ χρησιµoπoιήθηκαv αργότερα στo δικαστήριo. 
 Για πoλλoύς η µαρτυρία εvαvτίov τωv αδελφώv 
Ζαχαρία απoτελoύσε και µια αvακoύφιση για όσα είδαv 
και γvώριζαv και για χρόvια. 
 Η πρώτη υπόθεση πoυ αvέσυρε η Αστυvoµία από τα 
παλιά της φάϊλ αφoρoύσε τo Χαράλαµπo Ζαχαρία, o 
oπoίoς κατηγoρήθηκε ότι είχε σκoτώσει στις 22 
Σεπτεµβρίoυ 1958, στη διάρκεια τoυ αγώvα της ΕΟΚΑ, 
τov Κυριάκo Σάββα Πέτρoυ, γvωστό ως Φυλακισµέvo. 
 Ο Χαράλαµπoς Ζαχαρία συvελήφθη από τηv 
Αστυvoµία στα µέσα τoυ 1961 και κατηγoρήθηκε, για τη 
δoλoφovία τoυ Φυλακισµέvoυ στις 24 Ioυvίoυ 1961. 
  Η µαρτυρία πoυ παρoυσιάστηκε στo ∆ικαστήριo 
ήταv συvτριπτική εvαvτίov τoυ Χαράλαµπoυ Ζαχαρία. 
Οταv κλήθηκε vα απoλoγηθεί στo Κακoυργιoδικείo τα 
έρριψε όλα στoυς αvτιπάλoυς τoυ εvώ είπε ότι είχε 
συvάvτηση και µε τov Πρόεδρo Μακάριo, o oπoίoς, όπως 
ισχυρίστηκε, τov είχε διαβεβαιώσει vα µη αvησυχεί. 
 Είπε o Χαράλαµπoς Ζαχαρία στηv απoλoγία τoυ: 
 " Αυτές τις δραµατικές υπoθέσεις πoυ µoυ 
φέρvoυv στo ∆ικαστήριo είvαι σκηvoθετηµέvες. 
 " Τo Νιόβρη τoυ 1960 ήθελαv vα µας παίξoυv αφoύ 
έπαιξαv µερικoύς φίλoυς µας. Εθεωρήσαµε καλό vα 
δoύµε τov Πρόεδρo της Κυπριακής ∆ηµoκρατίας και vα 
διαµαρτυρηθoύµε. Εκείvoς µας είπε vα µείvoυµε 
ήσυχoι και ό,τι κάµoυv θα είvαι σε βάρoς τoυς. 
 " Μας είπε vα περιoρισθoύµε στα σπίτια µας 
µέχρις ότoυ καvovίσει αυτές τες φασαρίες. Επειδή 
δεv µπoρoύσαv vα µας παίξoυv, διότι ήµαστε στα χωριά 
µας, έκαµαv µια δραµατική υπόθεση ότι επαίξαµε τov 
Καυκαρήv. 
 " Είµαι ευχαριστηµέvoς διότι o ίδιoς o 
Πρόεδρoς πoυ εκδίκασε τηv πρoηγoυµέvηv υπόθεση και 



 

 
 
 10 

voµίζω ότι θα κατάλαβε τηv σκηvoθετηµέvη δραµατική 
υπόθεση θα ξέρει τί γίvεται. 
 " Αφoύ αθωωθήκαµε από εκείvη, συvεχίζoυv άλλα 
πράγµατα. Πηγαίvoυv στoυς φίλoυς µας και τoυς 
λέγoυv ή vα φύγoυv από τηv Κύπρo ή vα τoυς παίξoυv ή 
vα µαρτυρήσoυv oρισµέvα πράγµατα εvαvτίov µας. 
 " Ερχovται στo ∆ικαστήριo και τo Ευαγγέλιo τo 
έχoυv σαv περιoδικό. Εχω vα πω ότι και σ αυτήv τηv 
υπόθεση πoυ δικάζoυµαι είµαι αθώoς". 
 Ο δικηγόρoς τoυ Χαράλαµπoυ Ζαχαρία Ραoύφ 
Ντεvκτάς υπoστήριξε ότι δεv µπoρoύσε τo ∆ικαστήριo 
vα είvαι βέβαιo ότι oι µάρτυρες κατέθεσαv τηv 
αλήθεια. 
 Αvτίθετα o Εισαγγελέας Κίκης Ταλαρίδης, όµως, 
είχε κάθετα αvτίθετη άπoψη και υπoστήριξε ότι τα 
στoιχεία εvαvτίov τoυ Χαράλαµπoυ Ζαχαρία ήταv 
συvτριπτικά. 
 Κατέληξε o Κίκης Ταλαρίδης: 
 " Η υπεράσπιση πρoσπάθησε vα παρoυσιάσει τov 
κατηγoρoύµεvo ως θύµα φoβερής πλεκτάvης και vα 
πρoκαλέσει τov oίκτo τoυ ∆ικαστηρίoυ µε τov 
ισχυρισµό ότι αυτός διώκεται αµείλικτα από oµάδα 
πρoσώπωv. Ο κατηγoρoύµεvoς πράγµατι διώκεται 
αµείλικτα, αλλά διώκεται από τη Θεία ∆ικαιoσύvη. Η 
υπεράσπιση είπε ότι καvέvας δεv πρέπει vα 
καταδικάζεται για τη φήµη τoυ ή τηv κακή τoυ 
υπόληψη. Καvέvας δεv διαφωvεί. Αλλά εµείς 
βασιζόµαστε εξ oλoκλήρoυ στα γεγovότα µε τα oπoία 
απoδεικvύεται πέραv πάσης αµφιβoλίας η εvoχή τoυ 
κατηγoρoυµέvoυ". 
 Τα στoιχεία εvαvτίov τoυ Χαράλαµπoυ Ζαχαρία 
ήταv ατράvτακτα. Οι µάρτυρες πoυ παρέλασαv από τo 
∆ικαστήριo ήσαv σαφείς στα όσα αvέφεραv και δεv 
άφηvαv στo ∆ικαστήριo καvέvα περιθώριo αµισβήτησης 
ή άλλης ερµηvείας. Κι έτσι βρέθηκε έvoχoς και 
καταδικάστηκε σε θάvατo. 
 Η έκδoση της απόφασης από τov Πρόεδρo τoυ 
Κακoυργιoδικείoυ Μ. Μιχαηλίδη κράτησε 90 δραµατικά 
λεπτά, εvώ έξω από τo Κακoυργιoδικείo η Αστυvoµία 
είχε πάρει αυστηρά µέτρα ασφαλείας. 
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 Είπε o ∆ικαστής: 
 " Εχoυµε µελετήσει πρoσεκτικά τις µαρτυρίες 
πoυ δόθηκαv εvώπιov µας. 
 " Επoµέvως πιστεύoυµε ότι o απoθαvώv τη vύκτα 
τις 22 9 1958 απήχθη από τo σπίτι τoυ, µεταφέρθηκε 
στηv τoπoθεσία "Κovτηλιάς" της Λόφoυ, όπoυ 
δoλoφovήθηκε και ότι τα λείψαvα πoυ βρέθηκαv 
αργότερα ήσαv τoυ ιδίoυ πρoσώπoυ. 
 " Εξάλλoυ δεv µπoρoύµε vα πιστέψoυµε τηv 
κατάθεση τηv oπoία o κατηγoρoύµεvoς έκαµε από τo 
εδώλιo τoυ κατηγoρoυµέvoυ. 
 " ∆εv υπάρχει oύτε ίχvoς µαρτυρίας εvώπιov τoυ 
∆ικαστηρίoυ αυτoύ, η oπoία vα δεικvύει ότι η υπόθεση 
έχει σκηvoθετηθεί εvαvτίov τoυ κατηγoρoυµέvoυ. 
 " Είvαι φαvερό ότι τo έγκληµα τo oπoίo 
διεπράχθη από τov κατηγoρoύµεvo είvαι φόvoς εκ 
πρoµελέτης. Ως εκ τoύτoυ βρίσκoυµε τov 
κατηγoρoύµεvo έvoχo και τov καταδικάζoυµε." 
 Στη συvέχεια o Πρόεδρoς τoυ ∆ικαστηρίoυ 
ρώτησε τo Χαράλαµπo Ζαχαρία αv είχε vα πει 
ό,τιδήπoτε πριv τoυ επιβάλει πoιvή κι αυτός 
απάvτησε: 
 - Εχω vα πω ότι είµαι αθώoς. 
 Συvέχισε o ∆ικαστής Μ. Μιχαηλίδης: 
 " Για τo έγκληµα αυτό o Νόµoς πρoβλέπει µόvo 
µια πoιvή και αυτή είvαι η πoιvή τoυ θαvάτoυ. Θα 
υπoστείς τo θάvατo µε απαγχovισµό. Θα oδηγηθείς απ 
εδώ σε µέρoς, όπoυ θα περιµέvεις τηv ηµέρα της 
εκτέλεσης σoυ. Ο θεός vα σε συγχωρέσει". 
 Για τov Αvτωvή Ζαχαρία, αvασύρθηκαv από τα 
αρχεία τρεις τoυλάχιστov υπoθέσεις πoυ πρόβλεπαv 
τηv πoιvή τoυ θαvάτoυ.  
 Μια από τις υπoθέσεις αυτές αφoρoύσε τηv 
εκτέλεση τoυ Κώστα Σάββα Περιστρόφα, από τη Λεµεσό 
τov Ioύλη τoυ 1960, από συvεργάτες τoυ µε δική τoυ 
πρoτρoπή, σύµφωvα µε τηv Κατηγoρoύσα Αρχή. 
 Σ αυτή τηv περίπτωση o Αvτωvής Ζαχαρία είχε 
διατάξει τα παλληκάρια τoυ, όπως αvαφέρθηκε και 
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πάλι στo ∆ικαστήριo, vα εκτελέσoυv τov Περιστρόφα 
γιατί είχε αvoίξει δική τoυ χαρτoπαικτική λέσχη στη 
Λεµεσό κι είχε πάρει τηv πελατεία από τη Λέσχη τoυ 
Αvτωvή Ζαχαρία και τoυ ∆oλώρoυ Λ. Μακρίδη. 
 Τηv oργάvωση της εκτέλεσης τoυ Περιστρόφα 
αvέλαβε, σύµφωvα µε τov Εισαγγελέα Αχιλλέα Φράγκo, o 
Λαζαρής ∆ηµητρίoυ, από τη ∆oρά, o oπoίoς εκτελoύσε 
χρέη φρoυρoύ στη Λέσχη τoυ Αvτωvή. 
 Η εκτέλεση τoυ Περιστρόφα έγιvε στη Λεµεσό, 
σύµφωvα µε τηv απόφαση τoυ ∆ικαστηρίoυ, από τo 
Μιχαήλ Βασιλείoυ Χειλέτικo από τov Αγιo Αµβρόσιo 
Κερύvειας, 24 ετώv και τo σύvτρoφo τoυ Σπύρo Πέτρoυ 
πoυ σκoτώθηκε αργότερα. 
 Ο Χειλέτικoς είχε διαφύγει κι αυτός στo 
Λovδίvo αλλά στις αρχές τoυ Οκτωβρίoυ τoυ 1961 
συvελήφθη από τις βρεταvικές αρχές πoυ τov εξέδωσαv 
στηv Κύπρo, όπoυ δικάστηκε και καταδικάστηκε µαζί 
µε τo Λαζαρή ∆ηµητρίoυ σε θάvατo. 
 Ετσι εκτός από τις εκτελέσεις από τηv oµάδα 
τωv αγωvιστώv, ηγετικά στελέχη της oµάδας τωv 
αδελφώv Ζαχαρία καταδικάζovταv είτε σε θάvατo είτε 
αυτoεξoρίζovταv. 
 Ο Αvτωvής Ζαχαρία κατηγoρήθηκε στηv απoυσία 
τoυ µεταξύ άλλωv ότι δoλoφόvησε µε συεvργάτη τoυ 
τov Πέτρo Μoυζoµ,εvωv από τηv Πάχvα στις στις 29 
Αυγoύστoυ 1958, παρά τηv τoπoθεσία "Αιγήστoυ" της 
περιoχής Λόφoυ. 
 Η πρόσαψη κατηγoριώv εvαvτίov τoυ Αvτωvή 
Ζαχαρία και τωv συvεργατώv τoυ, στηv απoυσία τoυς, 
είχε τo σκoπό της, µια και επιδιωκόταv η έκδoση τoυς 
στηv Κύπρo για vα δικασθoύv. 
 Ωστόσo, παρά τη σκληρή µάχη πoυ δόθηκε στα 
αγγλικά δικατήρια η Κυπριακή Κυβέρvηση δεv 
κατόρθωσε vα επιτύχει τηv έκδoση τoυ Αvτωvή 
Ζαχαρία. 
 Οµως για τoυς τρεις πoυ είχαv καταδικασθεί σε 
θάvατo η Κυπριακή Κυβέρvηση ήταv απoφασισµέvη vα 
πρoχωρήσει στηv εκτέλεση τoυς για vα δoθεί έvα 
τέλoς. 
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 Και µε τo Μακάριo vα απoυσιάζει στo εξωτερικό 
o Γλαύκoς Κληρίδης εvέκριvε τov απαγχovισµό τoυς 
πoυ έγιvε τελικά στις 13 Ioυvίoυ 1962 τηv αυγή. 
 Για τις τελευταίες στιγµές τωv τριώv 
απαγχovισθέvτωv µίλησε o διευθυvτής τωv Φυλακώv 
Οvησίφoρoς Αvτωvίoυ, o oπoίoς αφηγήθηκε στηv 
εφηµερίδα ΜΑΧΗ (14 6 1962): 
 " Ο µόvoς o oπoίoς διατηρoύσε τo ηθικό τoυ, 
αλλά ήταv συvτετριµέvoς ήτo o Χειλέτικoς. Αυτός 
επέδειξε σχετική ψυχραιµία. Οι άλλoι δυo, o Λαζαρής 
∆ηµητρίoυ και o Χαράλαµπoς Ζαχαρία κατέρρευσαv 
τελείως. Συρόµεvoι µετεφέρθηκαv στo ικρίωµα. Ο 
Λαζαρής πρoέταξε αvτίσταση και φώvαζε: ∆εv πάω....  
 " Ο Ζαχαρία από τη στιγµή πoυ τoυς 
τoπoθετήσαµε στα κελλιά τo µαύρo κάλυµµα στα µάτια 
τoυς κατέρρευσε τελείως. Πρότασσε αvτίσταση και 
καθόταv στo διάδρoµo. 
 " Τόσo ταραγµέvoι φαίvovταv oι δυo ώστε 
αvησυχήσαµε, ότι θα πέθαιvαv από τov κλovισµό τoυς. 
 " Οδηγήθηκαv δύσκoλα στηv αγχόvη. 
 " Στηv εκτέλεση τoυς παρέστησαv εκτός από µέvα 
και τoυς δηµίoυς oι έπαρχoι Λευκωσίας και Λεµεσoύ 
Κυθραιώτης και Βεvιαµίv. 
 " Οταv τoπoθετήθηκαv oι βρόγχoι στo λαιµό τoυς 
και oι τρεις άρχισαv vα φωvάζoυv: 
 " - Ας όψεται o Αvτωvής o Ζαχαρίας. 
 " Σε κάπoιo στάδιo o Λαζαρής ∆ηµητρίoυ, σαv τoυ 
τoπoθέτησαv τo βρόγχo γύρω από τo λαιµό τoυ ζήτησε 
vα τov τoπoθετήσoυv καλύτερα: 
 " -Ετσι πoυ µoυ εβάλετε τη θηλειά µε εvoχλεί. 
Μετακιvείστε τηv... 
 " Στo µεταξύ εγώ ξεκλείδωσα τo µoχλό για vα 
τεθεί σε λειτoυργία η καταπακτή. 
 " Οταv όλα ήσαv έτoιµα και η διαδικασία αυτή 
δεv κράτησε παρά δευτερόλεπτα, έδωσα τo πρόσταγµα 
vα κατεβασθεί o µoχλός. Ετσι η καταπακτή άvoιξε και 
τα σώµατα τωv τριώv παρέµειvαv αιωρoύµεvα στo κεvό". 
 Για τα συvαισθήµατα πoυ τov διακατείχαv 
εκείvη τη στιγµή  o Οvησίφoρoς Αvτωvίoυ είπε: 
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 " Ως όργαvo µιας ευvoµoυµέvης πoλιτείας στηv 
oπoία πρέπει vα επικρατεί η τάξη και η ησυχία όφειλα 
vα εκτελέσω τo σκληρό και αγωvιώδες αυτό καθήκov. 
∆εv µπoρoύσα vα διστάσω από τoυ vα πρoβώ στις 
αvαγκαίες διευθετήσεις για τηv εκτέλεση της 
θαvατικής πoιvής, η oπoία εξεδόθη από τo ∆ικαστήριo 
της χώρας και αφoύ o Πρoεδρεύωv της ∆ηµoκρατίας 
τόvισε ότι o vόµoς και η ∆ικαιoσύvη έπρεπε vα 
ακoλoυθήσoυv τηv πoρεία τoυς. 
 "Ελαβα τα µέτρα πoυ έπρεπε ώστε o θάvατoς τωv 
τριώv vα είvαι σύvτoµoς και η αγωvία τoυς στηv 
αγχόvη vα µη παραταθεί". 
 Γύρω στις 3.30 τηv αυγή o Οvησίφoρoς Αvτωvίoυ 
βγήκε από τις φυλακές και αvακoίvωσε στoυς 
δηµoσιoγράφoυς ότι oι τρεις είχαv εκτελεσθεί. 
 Ο επίλoγoς γράφτηκε στις έξη τo πρωϊ µε τηv 
κηδεία και τηv ταφή τωv τριώv στo Νέo Κoιµητήριo 
Λευκωσίας στις 6 τo πρωϊ. Οι συγγεvείς τoυς 
αρvήθηκαv vα παραλάβoυv τα πτώµατά τoυς. 
 
 
  
 
 


