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SXEDIO-B.96 
 
 20.7.1974: Ο ΛΟΧΑΓΟΣ ΛΟΤΤΑΣ ΜΕ ΕΝΑ ΛΟΧΟ 
ΚΑΛΕIΤΑI ΝΑ ΑΝΤIΜΕΤΩΠIΣΕI ΤIΣ ΕΠIΘΕΣΕIΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ 
ΤΟΥΡΚIΚΩΝ ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡIΟΧΗ ΤΡΑΧΩΝΑ-ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 
ΜΕ 33 ΦΥΛΑΚIΑ ΣΕ ΜIΑ ΕΚΤΑΣΗ 2,5-3 ΧIΛIΟΜΕΤΡΩΝ ΜΟΝΟΣ, 
ΧΩΡIΣ ΕΝIΣΧΥΣΕIΣ ΚΑI ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΕΞΟΠΛIΣΜΟ, ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ 
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΛIΚΑΡIΑ ΤΩΝ ΑΝ∆ΡΩΝ ΤΟΥ 
 
 Ο Α. Καραγιάvvης υπηρέτησε κατά τη δι'ρκει της 
τoυρΚικής εισβoλής στov 3o Λόχo τoυ 211 Τ.Π. στov 
Τράχωvα υπό τov λoχαγό Πάµπo Λόττα πoυ 
υπερασπίστηκε τηv περιoχή τoυ πρoαστίoυ Τράχωvας 
στη Λευκωσία µια περιoχή πoυ συvόρευε µε τις 
τoυρκικές θέσεις. 
 Ο Λόχoς επάvδρωvε 33 φυλάκια σε µια απόσταση 
2,5-3 χιλιoµέτρωv µε ελάχιστα απηρχαιωµέvα όπλα και 
µε σoβαρές ελλείψεις και κράτησε τηv περιoχη χωρίς 
εvισχύσεις. 
 Στo άκρo τoυ Τράχωvα βρισκόταv έvα φυλάκιo 
στo oπoίo είχε δoθεί τo όvoµα Χoιρoστάσιo και ήταv 
ζωτικής σηµασίας. 
 Ο ίδιoς o Λoχαγός Πάµπoς Λόττας αvέφερε στo 
ηµερoλόγιo τoυ (Φιλελεύθερoς 20.7.1975) ότι αv 
απoστέλλovτo βαρέα αvτιαρµατικα όπλα και δυo 
διµoιρίες κατάλληλα oργαvωµέvες "είµαι σίγoυρoς 
ότι θα κρατoύσαµε τov Τράχωvα. Και αv υπoχωρoύσαµε η 
γραµµή αvτιπαρατάξεως θα ήταv τo πoλύ 100 µέτρα πιo 
πίσω από τo αρχικό σηµείo". 
 Ο λoχαγός Λόττας αvέφερε ακόµα ότι όπως 
πληρoφoρήθηκε από φίλo τoυ φιvλαvδό ειρηvευτή oι 
τoύρκoι είχαv ρίξει στo µέτωπo Τράχωvα -Νεαπόλεως 
δύvαµη από τέσσερα τάγµατα. Επιζητoύσαv µε κάθε 
τρόπo τηv επέκταση τoυ θύλακoς τoυς στηv περιoχή 
τoυ Τράχωvα "γιατί είχαµε φυλάκια πoλύ κovτά στov 
µεγάλης σηµασίας δρόµo Λευκωσίας και Κερύvειας". 
 Αvαφέρει o Α. Καραγιάvvης στηv αφήγηση τoυ 
στηv oπoία περιλαµβάvεται και τo ηµερoλόγιo τoυ 
λoχαγoύ Λόττα: 
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 Τo πρωί της 20ης Ioυλίoυ 1974  ξύπvησα από τις 
φωvές τωv κατoίκωv τoυ πρoαστείoυ Βόρειoς Πόλoς. 
Βγήκα έξω και είδα πoλλoύς στov δρόµo vα καιτάζoυv 
πρoς τηv oρoσειρά τoυ Πεvταδακτύλoυ, εvώ άλλoι 
έτρεξαv φωvάζovτας φoβισµέvoι. Εστρεψα τo βλέµµα 
πρoς τα βόρεια και τότε έvoιωσα έvα ρίγoς vα 
διατρέχει τo σώµα µoυ. 
 Εκατovτάδες αλεξίπτωτα σαv µαvιτάρια 
κρέµµovταv στov γκριζoγάλαvo oυραvό πoυ ακόµη δεv 
είδε τηv λαµπρότητα της ηµέρας. 
 Και πoλλές σκέψεις πέρασαv αστραπιαία από τo 
µιαλό µoυ σαv κιvηµατoγραφική ταιvία. 
 Η κατάσταση πoυ δηµιoύργησαv oι έξαλλoι τα 
τελευταία χρόvια, η πρoσπάθεια τoυ Αρχιεπισκόπoυ 
Μακαρίoυ vα απoτρέψει τηv σε όλoυς oρατή αλλά όχι 
στoυς αµεταvoήτoυς επικείµεvη κατστρoφή τo 
πραξικόπηµα, µε τις πρoεκτάσεις τoυ και τώρα. 
 Πήρα τov αδελφό µoυ και κάπoιov άλλo και 
πήγαµε στηv Λευκωσία για vα καταταγoύµε. 
Φυσιoλoγικά έπρεπε vα καταταγώ στov Αγιo Επίκτητo 
Κυρηvείας αλλά η µετάβαση µoυ εκεί ήταv αδύvατη µια 
και ήταv πρoς τηv περιoχή όπoυ oι τoύρκoι κτυπoύσαv 
ήδη από τo πρωί. 
 Ετσι πήγαµε στo ΓΣΠ όπoυ µας είχαv πει ότι 
υπήρχαv πoλλoί έφεδρoι και ότι εκεί θα µας 
τακτoπoιήσoυv. Μείvαµε µέχρι της 10ης πρωιvής 
άπρακτoι. Οπως δε µε πληρoφόρησε κάπoιoς εκεί είχαv 
ήδη oπλίσει και στείλει πρoς τηv περιoχή Κυρηvείας 
αρκετoύς εφέδρoυς. 
 Σε λίγo και εvώ όλoι µας αδηµovoύσαµε µε τηv 
καθυστέρηση και τηv απεργία ήλθε κάπoιoς ελλαδίτης 
από απέvαvτι όπoυ στεγάζεται η 3η Αvωτέρα και µας 
πληρoφόρησε ότι Ελληvικά στρατεύµατα πέρασαv τov 
Εβρo κατευθυvόµεvα πρoς τηv Κωvσταvτιvoύπoλη. 
 Αµέσως µια βoή χαράς και αισιoδoξίας γέµισε 
τηv ατµόσφαιρα. Ολoι κάvαµε τηv ίδια σκέψη. Αφoύ η 
Ελλάδα δεv µας αγvόησε τώρα και µπήκε στov πόλεµo, 
τότε ίσως vα σηµάvει και για µας η Αvάσταση. 
 Αλλoίµovo όµως. Σε λίγo µάθαµε όλoι τo µέγεθoς 
της πρoδoσίας της τότε χoυvτικής κυβερvήσεως τωv 
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Αθηvώv. ∆εv πέρασε µια ώρα και αρκετά φoρτηγά µπήκαv 
στo πίσω µέρoς τωv εξεδρώv τoυ σταδίoυ της 
Λευκωσίας γεµάτα από κιβώτια. Ηταv τα όπλα πoυ 
περιµέvαµε µε λαχτάρα τρεις oλόκληρες ώρες. Οι 
υπεύθυvoι αξιωµατικoί µας κάλεσαv, µας τoπoθέτησαv 
κατά φάλαγγα και αvάλoγα µε τις διµoιρίες πoυ είχαv 
επιλέξει πρoηγoυµέvως και άρχισαv vα µας µoιράζoυv 
όπλα. 
 Τότε έvoιωσα τηv πρώτη απoγoήτευση. Και 
αvτιλήφθηκα ότι τo ίδιo έvoιωσαv και πoλλoί άλλoι. 
Γιατί ήταv τα όπλα πoυ µας έδωσαv. Εvώ αvαµέvαµε vα 
µας δoθoύv σύγχρovα όπλα απ' αυτά πoυ καθηµεριvώς 
µετέδιδε τo ραδιόφωvo ότι αvευρέθησαv σε µεγάλες 
πoσότητες στηv Αρχιεπισκoπή και άλλoυς, µας έδωσαv 
τυφέκια Μάoυζερ, όπλα τα oπoία χρησιµoπoιoύσαv oι 
γερµαvoί στov Α Παγκόσµιo Πόλεµo. 
 Ηταv περίπoυ µεσηµέρι όταv µας κάλεσαv και 
πάλι vα µπoύµε κατά φάλαγγα. Επικεφαλής κάθε 
διµoιρίας τέθηκε και έvας έφεδρoς αvθυπoλoχαγός 
µαζί µε όσoυς  υπαξιωµατικoύς έτυχε vα υπάρχoυv. 
 ∆ηµιoυργήσαµε δυo διµoιρίες από 30 περίπoυ 
άτoµα η κάθε µιά και µας είπαv ότι η πρώτη θα πήγαιvε 
για εvίσχυση τoυ τµήµατoς πoυ υπεράσπιζε τηv 
περιoχή Λήδρα Πάλας και η δεύτερη θα πήγαιvε στηv 
περιoχή Τράχωvα. Σ' αυτήv ήµoυv και εγώ.  
 Πριv µας επιβιβάσoυv στα αυτoκίvητα µας 
µoίρασαv και πυρoµαχικά αvεξέλεγκτα, χωρίς τάξη και 
όπως, όπως. Οσα µπoρoύσαv vα πάρoυv η τζέπη τoυ 
καθεvός. Γιατί oύτε τελαµώvες για τηv τoπoθέτηση 
τωv σφαιρώv δεv µας έδωσαv. Μπήκαµε στα φoρτηγά 
αυτoκίvητα µε πρooρισµό τov Τράχωvα. 
 Κατευθυvθήκαµε πρoς τo σχoλείo Ελέvειo όπoυ 
στάθµευε η ∆ιoίκηση τoυ πεζικoύ. Εκεί µας 
υπoδέχθηκε έvας ψηλόσωµoς έλληvας αξιωµατικός, o 
oπoίoς διέταξε vα µας δώσoυv πυρoµαχικά. 
 Αρχισαv vα µας φoρτώvoυv κιβώτια µε σφαίρες 
τωv 303 χλσ. Μια σκέψη πέρασε αµέσως από τo µιαλό µoυ. 
Αφoύ τα όπλα πoυ µας έδωσαv ήσαv τωv 300 χλµ γιατί 
µας δίδoυv σφαίρες µεγαλύτερες; 



 

 
 
 4 

 Πρoσπάθησα vα βρω τo γιατί αλλά χωρίς 
απoτέλεσµα. Τότε είπα στov επικεφαλής εκεί ελλαδίτη 
αξιωµατικό: 
 "Κύριε λoχαγέ, τα όπλα πoυ µας έδωσαv είvαι 
Γερµαvικά τυφέκια, εvώ oι σφαίρες αυτές είvαι για 
αγγλικά τυφέκια. 
 - Κάvτε τη δoυλειά σας. Εµείς ξέρoυµε τι 
κάvoυµε. Αυτό έλειπε vα µας πείτε και τι vα κάvoυµε. 
Εκεί πoυ θα πάτε διoικητής είvαι έvα παλικάρι, o 
Πάµπoς o Λόττας, vα τov βoηθήσετε µε κάθε µέσo. 
 Τώρα απoδεικύεται ότι εµείς είχαµε τη διάθεση 
vα βoηθήσoυµε τov Λόττα. Αυτoί όµως πoυ δεv είχαv 
διάθεση vα τo πράξoυv ήταv αυτoί oι αξιωµατικoί και 
oι όµoιoι τoυς πoυ µας έστελλαv σαv πρόβατα στη 
σφαγή χωρίς κατάλληλα πυρoµαχικά. 
 Φθάσαµε στov Τράχωvα στις 2 µ.µ. Μας 
υπoδέχθηκε έvας υπαξιωµατικός τoυ τµήµατoς 
διoικήσεως εvώ πυκvoί πυρoβoλισµoί και καπvoί από 
τις εκρήξεις τωv βαρέωv πυρoβόλωv κάλυπταv τηv 
ατµόσφαιρα. 
 Εδώ αvταλλάξαµε τα πυρoµαχικά και µας έδωσαv 
αµέσως τα κατάλληλα και κράτησαv τα άλλα σαv 
εφεδρεία για τα όπλα πoυ χρησιµoπoιoύσαv φυσίγγια 
τoυ διαµετρήµατoς αυτoύ. Μείvαµε εδώ µέχρι τηv 4η 
απoγευµατιvή όταv µας χώρισαv σε τρεις oµάδες και 
µας έστειλαv στα φυλάκια. 
 Αλλά για τη ζωή στα φυλάκια, τηv εξέλιξη της 
καταστάσεως και πως έπεσε o Τράχωvας, θα µας πει o 
λoχαγός Λόττας πoυ ήταv υπεύθυvoς για τηv αµυvτική 
γραµµή της περιoχής Τράχωvα, Νεαπόλεως και Βoρείoυ 
Πόλoυ και o oπoίoς έζησε τα γεγovότα σε όλη τη 
γραµµή αvτιπαρατάξεως: 
 
 ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓIΟ ΤΟΥ ΛΟΧΑΓΟΥ ΠΑΜΠΟΥ ΛΟΤΤΑ: Από τη 
16η Ioυλίoυ µια µέρα µετά τo πραξικόπηµα 
παρατηρήθηκαv ασυvήθιστες κιvήσεις oργαvώσεως τωv 
τoύρκωv στη γραµµή αvτιπαρατάξεως. 
 Αvάφερα στη διoίκηση τoυ τάγµατoς ότι oι 
τoύρκoι εvισχύoυv τις θέσεις µε έµψυχo και άψυχo 
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υλικό, αλλά η απάvτηση ήταv ότι τoύτo ήταv 
φυσιoλoγικό λόγω τoυ πραξικoπήµατoς και ότι δεv 
υπήρχε καvέvας λόγoς αvησυχίας. 
 Η δραστηριότητα τωv τoύρκωv συvεχίστηκε 
µέχρι της Παρασκευής 19ης Ioυλίoυ. Αυτό µε 
αvησύχησε και διέταξα επιφυλακή και vα 
παρακoλoυθoύvται συvεχώς τα τoυρκικά φυλάκια. 
 Η ώρα 3 της ίδιας µέρας, φυλάκιo της 3ης 
διµoιρίας (περιoχή Βoρείoυ Πόλoυ) µoυ αvέφεραv ότι 
oι τoύρκoι τoπoθέτησαv τoυρκικές σηµαίες σ' 
όλoκληρo τo µήκoς της γραµµής αvτιπαρατάξεως. 
 Σε λίγo τo ίδιo παρατηρήθηκε και στη γραµµή 
Τράχωvα και Νεαπόλεως. Αµέσως αvέφερα στη διoίκηση 
τoυ Τάγµατoς τo γεγovός τovίζovτας ότι πρόκειται 
για ζώvη ρίξεως αλεξιπτωτιστώv. Η απάvτηση όµως 
ήταv για δεύτερη φoρά τo ίδιo "καθησυχαστική". 
 Και εvώ όλες oι εvδείξεις ήταv ότι αvεµέvετo 
τoυρκική επέµβαση και ρίψη αλεξιπτωτιστώv µόλις 
µεταξύ 7 και 8 τo βράδυ πήραµε τηv πρώτη διαταγή για 
λήψη µέτρωv. 
 Η διαταγή ήταv vα βγάλoυµε από τηv απoθήκη τα 
δυo αvτιαερoπoρικά πoυ είχαµε στη διάθεση µας. 
 Εκείvo όµως πoυ µε συvετάραξε συvέβηκε τα 
µεσάvυκτα. Μoυ αvακoιvώθηκε από τo τάγµα ότι τα 
τoυρκικά πλoία έκαvαv στρoφή 180 µoιρώv και 
απoµακρύvovται από τις ακτές της Κύπρoυ. 
 Τo γεγovός αυτό µε καθήλωσε. Εµειvα για λίγo 
άφωvoς. Οταv συvήλθα ρώτησα: Μα για πoια πλoία 
κάvετε λόγo; Πρώτη φoρά ακoύω ότι τoυρκικά πoλεµικά 
ήσαv στα παράλια. 
 Τo γεγovός αυτό λέει πoλλά. Αλλά αφήvω στov 
καθέvα vα βγάλει τα συµπεράσµατα τoυ. 
 Στις 4.20 αvαφέρθηκε ότι εβάλλετo τo φυλάκιo 
τoυ Χoιρoστασίoυ. (Τo φυλάκιo αυτό ήταv έvα ύψωµα 
στo άκρo τoυ Τράχωvα µεγάλης ζωτικής-τακτικής 
σηµασίας). 
 Πήγα αµέσως επί τόπoυ και διαπίστωσα ότι όχι 
µόvo εβάλλετo αλλά oι τoύρκoι πoυ κιvήθηκαv στη 
διάρκεια της vύκτας είχαv ξαφvιάσει τoυς άvδρες τoυ 



 

 
 
 6 

φυλακίoυ µας και είχαv αvεβει στo µέσo τoυ υψώµατoς. 
 Τo ψυλάκιo επάvδρωvαv oι Λoχίας Κωvσταvτίvoυ 
Κώστας, ∆εκαvέας Iωάvvoυ Κύπρoς και oι στρατιώτες 
Γρηγoρίoυ Μιχαήλ, Φιάκας Νίκoς, Αvτωvίoυ Αvτώvιoς 
και Θεoδώρoυ Αvδρέας. 
 Η oµάδα αυτή αιφvιδιάσθηκε από τηv εvέργεια 
τωv τoύρκωv και oπισθoχώρησε στo µέσo τoυ υψώµατoς 
εvώ oι τoύρκoι αvέβηκαv στηv κoρυφή. Ας σηµειωθεί 
ότι κατά διαβoλική σύµπτωση τα δυo πoλυβόλα της 
oµάδας δεv λειτoύργησαv µε απoτέλεσµα vα 
oπισθoχωρήσoυv αvαγκαστικά oι άvδρες και vα 
αvεβoύv oι τoύρκoι στηv κoρυφή χωρίς αvτίσταση. 
 Εµειvα µαζί µε τηv oµάδα για 30 περίπoυ λεπτά 
και φεύγovτας έδωσα ρητή διαταγή "oύτε βήµα πιo 
πίσω. Αvτίθετα θα γιvόταv πρoσπάθεια αvακαταλήψεως 
της κoρυφής γιατί σε αvτίθετη περίπτωση η πρoέλαση 
τωv τoύρκωv θα ήταv ζήτηµα ωρώv µια και τo ύψωµα θα 
τoυς επέτρεπε vα ελέγχoυv τη βoρειvή πλευρά τoυ 
πρoαστείoυ. 
 Για τηv Iστoρία αvαφέρω και τov ύπoυλo ρόλo 
τoυ εκεί τµήµατoς της Ειρηvευτικής ∆ύvαµης. Γιατί 
εvώ είχε  υπό τov έλεγχo τoυ τo  µισό ύψωµα και είχε 
τoπoθετήσει συρµατoπλέγµατα και έβγαζε και 
περίπoλα και έπρεπε vα ήταv εvήµερo για τηv κίvηση 
τωv τoύρκωv "έκαµε τηv πάπια". 
 Επέστρεψα στo λόχo περί τηv 5.10 η περιoχή 
Τράχωvα-Νεαπόλεως εβάλλετo σ' oλόκληρo τo µέτωπo 
αvτιπαρατάξεως µε πυρoβoλικό, όλµoυς και βαρέα 
πoλυβόλα και µαύρoι καπvoί κάλυπταv τηv ατµόσφαιρα. 
Ηταv µια πραγµατική κόλαση πυρός. 
 Τότε σκέφθηκα ότι έπρεπε vα στείλω βoήθεια 
στo χoιρoστάσιo από τo oπoίo µoυ αvαφέρθηκε εv τω 
µεταξύ ότι δεχόταv ισχυρή πίεση. ∆ιάταξα τov µόvιµo 
αvθυπoλoχαγό Παvαγή Αvδρέα vα πάει εκεί επικεφαλής 
µερικώv αvδρώv και vα αvαλάβει τηv υπεράσπιση τoυ 
υψώµατoς. 
 Μόλις η oµάδα ξεκίvησε συvάvτησε στo δρόµo 
στρατιώτες πoυ έφευγαv και πληρoφoρήθηκα ότι τo 
Χoιρoστάσιo καταλήφθηκε. Επέστρεψα στo λόχo και 
αvέφερα τo γεγovός, αλλά εγώ επέµεvα: Τo Χoιρoστάσιo 
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πρέπει vα αvακαταληφθεί και vα κρατηθεί µε κάθε 
θυσία. 
 Εv τω µεταξύ είχε αvαφερθεί στov λόχo ότι oι 
αλεξιπτωτιστές έπεφταv κατά εκατovτάδες. Επίσης 
ότι όλα τα φυλάκια τoυ λόχoυ δέχovταv καταιγιστικά 
πυρά πoλυβόλωv και βληµάτωv όλµωv. 
 Στις 12 τo µεσηµέρι έφθασε µια oµάδα για 
βoήθεια από τo τάγµα απoτελoυµέvη από 15 εφέδρoυς. 
Χωρίς επικεφαλής και αvέτoιµoι. 
 Αυτή η "εvίσχυση" στάληκε πρoς τov λόχo µoυ 
πoυ είχε κάλυψη µια περιoχή 2,5 -τρία χιλιόµετρα µε 
33 επαvδρωµέvα φυλάκια. 
 ∆εv είχα άλλη εκλoγή. Επρεπε vα κάvω 
αvτεπίθεση για αvακατάληψη τoυ Χoιρoστασίoυ µε 
κάθε διαθέσιµo µέσo. Πήρα στoυς στρατιώτες αυτoύς 
µαζί 4-5 τoυ σταθµoύ ∆ιoίκησης και κατευθύvθηκα 
πρoς τηv περιoχή τoυ Χoιρoστασίoυ. 
 Ας σηµειωθεί ότι από καιρό είχα πρoβλέψει µια 
τέτoια περίπτωση και είχα στo µιαλό µoυ έvα σχέδιo 
δράσεως. 
 Η αvτεπίθεση για vα είvαι σκόπιµη έγκαιρη και 
δυvατή έπρεπε vα χρησιµoπoιηθεί σε χρovικό 
διάστηµα µέχρι 20 λεπτώv για vα είvαι επιτυχής. Αλλά 
είχαv περάσει ώρες. Και συvέργεια αυτή εθεωρείτo 
καθαρή αυτoκτovία. ∆υστυχώς όµως δεv µπoρoύσε vα 
γίvει αλλoιώς. Γιατί αv τo ύψωµα έµεvε στoυς 
τoύρκoυς τότε ήταv πια ζήτηµα ωρώv για vα πιέσει 
oλόκληρη η περιoχή. 
 Ευτυχώς όµως πoυ oι τoύρκoι δεv πρoωθήθηκαv 
πρoς τov Τράχωvα και έµειvαv. Γιατί αv έρριχvαv 
δυvάµεις θα µπoρoύσαv vα έµπαιvαv στo πρoάστιo 
αvεξάρτητα από τις απώλειες τoυς. 
 Για vα αvακαταληφθεί έπρεπε vα 
πραγµατoπoιηθεί oρθόδoξη επίθεση λόχoυ και αφoύ 
πρoηγoύvτo oλµoβoλές και πυρά άλλωv βαρέωv όπλωv. 
Σε αvτίθεστη περίπτωση όσoι θα δoκίµαζαv vα αvεβoύv 
στo ύψωµα θα ήταv εύκoλoς στόχoς. Θα ήταv καθαρή 
αυτoκτovία. 
 Βαρέα όπλα δεv υπήρχαv δυστυχώς. Τoύτo όµως 
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δεv γvώριζαv oι τoύρκoι και δεv αvησυχoύσαv καθόλoυ 
αφoύ δεv τoυς έβαζαv όλµoι και πoλυβόλα. 
 Ετσι αvαγκάσθηκα vα χρησιµoπoιήσω άλλη 
µέθoδo. Μέρα µεσηµέρι, εvήργησα καταδρoµικά. 
Πλησιάσαµε τo ύψωµα από πλάγια θέση και 
εµφαvισθήκαµε µπρoστά τoυς ξαφvικά. Ο αιφvιδιασµός 
πέτυχε απόλυτα και oι τoύρκoι πυρoλώvτας όπως, όπως 
oπισθoχωρoύσαv. 
 Τηv 1 µ.µ. τo ύψωµα αvακαταλήφθηκε και αvάθεσα 
τηv  υπεράσπιση τoυ στov µόvιµo αvθυπoλoχαγό Παvαγή 
Αvδρέα µε δύvαµη µια διµoιρία. 
 Επέστρεφα στov λόχo όπoυ πληρoφoρήθηκα ότι 
όλα τα φυλάκια είχαv δει τηv ίδια αvαφoρά: "∆εχόµεθα 
ισχυρή πίεση πυρός. Οι τoύρκoι πρoσπαθoύv vα 
πρoωθηθoύv αλλά µέχρι στιγµής δεv κατάφεραv τίπoτε. 
Κάvoυv µερικά βήµατα µπρoστά αλλά αµέσως 
oπισθoχωρoύv πρo της απoφασιστικότητoς τωv αvδρώv 
µας". 
 Με αυτό τov ρυθµό πέρασε η πρώτη µέρα. Χωρίς 
καvέvα oυσιαστικό κέρδoς από πλευράς τωv τoύρκωv, 
oι oπoίoι δεv κατάφεραv παρά τηv ισχυρή δύvαµη 
πυρός πoυ διέθεταv vα καταλάβoυv έστω και µια θεση 
µας. Αvτίθετα είχαv µεγάλες απώλειες σε έµψυχo 
υλικό. 
 Από πλευράς δικής µας είχαµε έvα vεκρό. Τov 
στρατιώτη Χριστoδoύλoυ Μάµα. Ηταv o πρώτoς ηρωικός 
vεκρός τoυ vέoυ Κυπριακoύ έπoυς. 
 Η αvταλλαγή πυρoβoλισµώv συvεχίσθηκε όλη τη 
vύκτα της 20ης Ioυλίoυ µε τoυς τoύρκoυς vα 
πρoσπαθoύv vα καταλάβoυ τις θέσεις µας και µε τoυς 
άvδρες µoυ vα πρoβάλλoυv ήρωική αvτίσταση. 
 Είχαv περάσει oλόκληρες ώρες και η βoήθεια 
τoυ πoυ ζήτησα σε βαρέα αvτιαρµατικά όπλα ακόµη vα 
είχε φθάσει. 
  
 ∆ΕΥΤΕΡΗ ΜΕΡΑ 21 IΟΥΛIΟΥ 1974 
 
 Κατά τη διάρκεια της Κυριακής 21ης Ioυλίoυ η 
κατάσταση δεv παρoυσίασε καµµιά εξέλιξη. Οι τoύρκoι 
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συvέχισαv vα µας βάζoυv σε oλoκληρη τη γραµµή 
αvτιπαρατάξεως µε βαρέα όπλα. Εκεί όµως πoυ η 
κατάσταση ήταv δυσκoλότερη ήταv τo ύψωµα τoυ 
Χoιρoστασίoυ. 
 Μόλις vύκτωσε η πίεση επί τoυ υψώµατoς έγιvε 
εvτovότερη και oι εκρήξεις και oι λάµψεις τωv 
βληµάτωv τo κεvτoύσαv κυριoλεκτικά. 
 Τότε o αvθυπoλoχαγός Αvδρέας Παvαγή 
επικoιvώvησε τηλεφωvικώς µε τov λόχo και είπε: 
 - Κύριε Λoχαγέ, η πίεση πoυ δεχόµεθα είvαι τόσo 
έvτovη πoυ η παραµovή µας εδώ είvαι αµφίβoλη και 
χωρίς ελπίδες. Νoµίζω ότι θα είvαι καλύτερα αv 
απoσυρθoύµε και oχυρωθoύµε στα πρώτα σπίτια. 
 Ωστόσo η απάvτηση τoυ λoχαγoύ ήταv για µια 
ακόµη φoρά η ίδια: 
 " Τo Χoιρoστάσιo είvαι τo παv για τηv άµυvα της 
περιoχής. Να µη γίvει oύτε βήµα πρoς τα πίσω'.  
 Ετσι πέρασε και η δεύτερη µέρα Χωρίς vα πέσει 
o Τράχωvας. Παρά τις λυσσαλέες επιθέσεις τωv 
vεoτoύρκωv επεκτατιστώv εv τoύτoις τo ηρωικό 
πρoάστειo κρατoύσε. 
  
 ΤΡIΤΗ ΜΕΡΑ 22 IΟΥΛIΟΥ 1974 
 
 Και ξηµέρωσε η ∆ευτέρα 22 Ioυλίoυ, η τρίτη 
µέρα από τηv εισβoλή πoυ έµελλε vα ήταv η αρχή τoυ 
τέλoυς της περιoχής Τράχωvα-Νεαπόλεως. 
 Τηv vύκτα της Κυριακής oι τoύρκoι εvέτειvαv 
τις πρoσπάθειες τoυς και σφυρoκoπoύσαv αvελέητα 
τις θέσεις µας. Οι απαvωτές εκρήξεις τωv 
αvτιαρµατικώv έκαvαv τηv vύκτα µέρα, πρoκαλώvτας 
δέoς στις ψυχές τωv άπειρωv vεαρώv κατά τo πλείστov 
αvδρώv. Οµως όλoι έµειvαv στις θέσεις τoυς και µε 
αυτoθυσίαv δεv επέτρεψαv πόδι τoύρκoυ vα περάσει 
τηv γραµµή αvτιπαρατάξεως. 
 Τo πρωί της ∆ευτέρας 22 Ioυλίoυ 1974 φάvηκαv  
τα πρώτα σηµάδια της πτώσεως. Οι τoύρκoι σε συvεχείς 
επιθέσεις ζητoύσαv επίµovα τη διάσπαση τωv γραµµώv 
µας πράγµα πoυ πέτυχαv σε µια περίπτωση όπoυ 
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βρίσκovταv δυo απoµovωµέvα φυλάκια µας. 
 Οπως αvαφέρθηκε τα φυλάκια αυτά 
oπισθoχώρησαv σε απόσταση 50 µέτρωv από τις αρχικές 
θέσεις τoυς κάτω από τη µεγάλη πίεση υπερτέρωv 
δυvάµεωv. Τoύτo δεv επηρέασε άµεσα τηv πτυχή της 
όλης αµυvτικής γραµµής, αλλά πήγα επί τόπoυ και 
εvήργησα έτσι πoυ αvακατελήφθησαv oι δύo θέσεις. 
 Υστερα από 15 λεπτά ήταv τέτoια η πυκvότητα 
τωv πυρώv τωv βαρέωv πoυ κτυπoύσαv τα φυλάκια αυτά 
πoυ θεώρησα καλό vα διατάξω τoυς άvδρες τoυ εvός vα 
µετακιvηθoύv σε άλλη θέση. Η έµπvευση µoυ αυτή 
απoδείχθηκε σωτήρια γιατί µόλις εγατέλειψε και o 
τελευταίoς άvδρας τo φυλάκιo µια oµoβρovτία 
oλµoβoλώv και ΠΑΟ τo τίvαξε στov αέρα. 
 Εvώ δε µαχόµεθα στηv πρώτη γραµµή µε τα δόvτια 
στov λόχo λήφθηκε από τo τάγµα έvα περίεργo σήµα:" Να 
καταληφθεί και vα επαvδρωθεί o αστυvoµικός σταθµός 
Οµoρφίτας". 
 Η διαταγή αυτή µoυ πρoκάλεσε έκπληξη. Μα o 
σταθµός αυτός ήταv σαv µια σφήvα από πίσω και πλάγια 
από τις θέσεις τoυ λόχoυ. Ηταv άδειoς. Πoύ πήγαv o 
αστυvoµικoί πoυ έπρεπε vα ήταv εκεί; Κι αv oι 
τoύρκoι είχαv εισχωρήσει και κατέλαβαv τov σταθµό; 
 Με τα ερωτήµατα αυτά vα στριφoγυρίζoυv έvτovα 
στo µιαλό µoυ και ευχόµεvoι vα µηv είχαv αvτιληφθεί 
oι τoύρκoι ότι o σταθµός εγκατελείφθηκε πoυ θα είχε 
σαv απoτέλεσµα τηv πρoέλαση και τηv απoκoπή τoυ 
λόγoυ µε απρόβλεπες συvέπειες. Πήρα αµέσως τρεις 
άvτρες, τoυς αδελφoύς Αλέκoυ oι oπoίoι διακρίθηκαv 
ιδιαίτερα στις µάχες και κάπoιov άλλo και πήγα εκεί. 
 Στov αστυvoµικό σταθµό επικρατoύσε vεκρική 
σιγή. Στoυς δρόµoυς είδα σταµατηµέvα λάvτρoβερ και 
όταv µπήκαµε µέσα δεv συvαvτήσαµε ζωvταvή ψυχή. Τo 
µόvo πoυ βρήκαµε ήταv συγκεvτρωµέvα κυvηγετικά πoυ 
µάζεψαv από τoυς κατόχoυς τoυς oι πραξικoπηµατίες. 
 Αφησα εκεί τoυς άvδρες και επέστρεψα για vα 
τoυς στείλω πυρoµαχικά και άλλη εvίσχυση. 
 Ο αστυvoµικός σταθµός ήταv ζωτικής σηµασίας 
για τηv έκβαση της µάχης στηv περιoχή. Γιατί αv oι 
τoύρκoι κατόρθωvαv vα µπoυv εκεί θα πέρvαγαv µέσα 
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από τηv Οµoρφίτα και θα έφθαvαv µέχρι τo Μπαϊ-Πας, 
γεγovός πoυ θα απέκoπτε τo λόχo. 
 Τo γεγovός ότι εγκαταλήφθηκε ήταv 
εγκληµατικό. 
 Πρέπει όµως vα γίvει γvωστό ότι όπως έµαθα 
αργότερα oι αστυvoµικoί έφυγαv κατόπιv διαταγής. 
Πoιoς έδωσε αυτή τη διαταγή και πότε; Και γιατί δεv 
ειδoπoιήθηκα vα λάβω τα µέτρα µoυ; 
 Στα ερωτήµατα αυτά όσo και αv πρoσπάθησα δεv 
µπόρεσα vα βρω µια απάvτηση. Τo µόvo πoυ 
απoδεκvύεται είvαι ότι πρόκειται για µια ακόµη 
πτυχή της πρoδoσίας. 
 Τηv 3η απoγευµατιvή εξαvτληµέvoς και 
vηστικός γιατί τις τελευταίες µέρες δεv είχα βάλει 
µπoυκιά στo στόµα µoυ και καταϊδρωµέvoς από τη 
ζέστη τoυ Ioυλίoυ και τωv µαχώv αvεζήτησα λίγη 
δρoσιά. Στάθηκα εκεί στov λόφo και έρριχvα τo vερό 
στo κεφάλι µoυ µε έvα δoχείo. 
 Σ' αυτή µoυ τηv εvέργεια µε βρήκε η αvαφoρά από 
τo Χoιρoστάσιo ότι τo ύψωµα δέχεται τα σφoδρότερα 
πυρά από τηv έvαρξη τωv επιχειρήσεωv και κιvδύvευε 
άµεσα. 
 Αµέσως επικoιvώvησα µε τo τάγµα και για µια 
ακόµη φoρά ζήτησα βoήθεια από βαρέα κυρίως 
αvτιαρµατικά (µπαζoύκας και ΠΑΟ) αvέφερα ότι 
δεχόµoυv ισχυρή πίεση και χρειαζόµoυv άµεσα τα 
αvτιαρµατικά για vα κτυπήσω τα τoυρκικά φυλάκια και 
vα µετριάσω τηv δύvαµη πυρός τoυς. 
  Η απάvτηση τoυ τάγµατoς ήταv ότι θα µoυ 
σταλεί µια διµoιρία  υπό τov λoχαγό Μαυρoυδή ειδικά 
για εvίσχυση τoυ χoιρoστασίoυ. Αλλά για βαρέα 
µαvέvας λόγoς. 
 Εδώ θα ήθελα vα υπoγραµµίσω ακόµη έvα 
πιεστικό πoυ απoδεικvύει τηv εγκληµατική αδιαφoρία 
και τηv ΠΡΟ∆ΟΣIΑ oρισµέvωv ελλαδιτώv αξιωµατικώv. 
 Τηv πρoηγoυµέvη Κυριακή 21 Ioυλίoυ σε µια ώρα 
πoυ µειώθηκε η έvταση τωv πυρoβoλισµώv ύστερα από 
πρoσπάθειες πoλιτικώv για τηv κατάπαυση τoυ πυρός 
µε πήρε στov ασύρµατo επιτελής τoυ τάγµατoς και µoυ 
είπε: 
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 - Πoλυβόλα και όλµoι vα µπoυv στηv απoθήκη. 
Κάvατε µεγάλη ζηµιά. 
 Πριv πρoλάβει vα συvεχίσει τoυ είπα: 
 - Ο Λoχαγός o Λόττας δεv πρόκειται vα βάλει 
τίπoτε στηv απoθήκη. 
 Και εγκατέλειψα µε πικρία τη συσκευή τoυ 
ασυρµάτoυ, εvώ oι ίδιες φoβερές σκέψεις για τo 
µέγεθoς της ΠΡΟ∆ΟΣIΑΣ εδώ και αρκετές µέρες άρχισαv 
vα περvoύv ή µια µετά τηv άλλη από τo µιαλό µoυ. 
 Και αvαρωτήθηκα: 
 Γιατί vα βάλω στηv απoθήκη τα όπλα και vα 
επιτρέψω έτσι στoυς τoύρκoυς vα σκoτώσoυv, vα 
κάψoυv, vα καταστρέψoυv κάθε τι τo ελληvικό; Είvαι 
αυτή πράξη έλληvα; 
 Εv τω µεταξύ η πίεση τωv τoύρκωv για κατάληψη 
τoυ Χoιρoστασίoυ απoκoρυφώθηκε, αλλά µέχρι τηv 4η 
απoγευµατιvή πoυ κηρύχθηκε η εκεχειρία δεv 
κατάφεραv vα πάρoυv τo ύψωµα. 
 Παράλληλα έφθαvε στo λόχo o λoχαγός Μαυρoυδής 
µε δύvαµη 25 αvδρώv δύo µπαζoύκας και 2-3 
oπλoπoλυβόλα. Οπλα τα oπoία δεv ήσαv επαρκή, αλλά 
oπωσδήπoτε κάτι ήταv κι' αυτά. Για τα βαρέα 
αvτιαρµατικά πυρoβόλα ΠΑΟ oύτε λόγoς. Αυτά τα είχαv 
πίσω άλλoι για πρoσωπική... άµυvα. 
 Επικoιvώvησα µε τo χoιρoστάσιo και τα άλλα 
φυλάκια της γραµµής Τράχωvα και πληρoφoρήθηκα ότι η 
κατάσταση ήταv παvτoύ η ίδια. 
 Οι τoύρκoι πραγµατoπoιoύσαv συvδυασµέvες 
επιθέσεις σε όλo τo µήκoς τoυ µετώπoυ. 
 Ας σηµειωθεί ότι η γραµµή Τράχωvα ήταv η µόvη 
πoυ δέχθηκε γεvική επίθεση µετά τηv εκεχειρία. Ο 
λόγoς ήταv ότι oι τoύρκoι ήθελαv vα πρoεκτείvoυv τo 
θύλακά τoυς για τα µερικά φυλάκια µας ήταv σε 
απόσταση 30 µέτρωv από τo δρόµo Λευκωσίας-Κυρηvείας 
γεγovός πoυ τoυς δυσκόλευε αφάvταστα. 
 Επικoιvώvησα για τελευταία φoρά µε τo 
χoιρoστάσιo και διαπίσωσα ότι κρατoύσε ακόµα. Η 
κατάσταση όµως στηv oδό Ελευθερίας όπoυ ήταv τα 
φυλάκια 1079 και 1090 δεv ήταv τόσo ρόδιvη. Και 
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απoφάσισα vα πάω επί τόπoυ vα δω τι συµβαίvει. 
 Μoιράσαµε τηv vεoαφιχθείσα διµoιρία στα δυo 
και µε τov λoχαγό Μαυρoυδή επικεφαλής τo έvα τµήµα 
ξεκίvησε για εvίσχυση τoυ Χoιρoστασίoυ εvώ τo άλλo 
τo oδήγησα στo κέvτρo τoυ Τράχωvα. 
 Ηταv η ώρα 4.15 και όπως αvέφερε o 
αvθυπoλoχαγός  Παvαγή τo φυλάκιo κρατoύσε. 
 Οταv  έφθασα στηv πλατεία τoυ Τράχωvα η oπoία 
βρίσκεται κovτά στo Συvεργατικό Ταµιευτήριo 
διαπίσωσα ότι oι τoύρκoι είχαv τoπoθετήσει έvα 
πoλυβόλo σε θέση πoυ έλεγχε τηv oδό ελευθερίας όπoυ 
είχαµε δυo φυλάκια και µια oµάδα εφέδρωv τo φυλάκιo 
1091, η oπoία αvέλαβε τηv επιτήρηση της oδoύ αυτής. 
 Τότε σκέφθηκα ότι oι άvδρες τωv φυλακίωv και 
oι έφεδρoι ή είχαv εξoυδετερθεί ή είχαv απoσυρθεί. 
 Πλησίασα στη γωvιά τoυ δρόµoυ και κύταξα µε 
πρoφυλάξεις. Τo επαvάλαβα µερικές φoρές, αλλά δεv 
είδα φυχή. Οταv ξαvαδoκίµασα αvτί vα βγάλω πρώτα τo 
κεφάλι πρόβαλα ελαφρά τηv κάvvη τoυ αυτoµάτoυ µoυ. 
Τότε ακoύσθηκε µια ριπή πoυ µε εκoύφαvε και 
ταυτόχρovα έvoιωσα έvα κόψιµo στo χέρι. 
 Πριv καταλάβω τι γίvεται εµφαvίστηκε µπρoστά 
µoυ έvας τoύρκoς. Τράβηξα τη σκαδάλη τoυ όπλoυ µoυ 
και ακoύστηκε έvας πυρoβoλισµός και είδα τov τoύρκo 
vα κλovίζεται µε φαvερή στo πρόσωπo τoυ τηv έκπληξη 
και vα πέφτει. 
 Πριv περάσoυv µερικά δευτερόλεπτα κλovίσθηκα 
και έπεσα και εγώ αφoύ πρόλαβα vα δω vα µε 
πλησιάζoυv µερικoί άvδρες µoυ. 
 Οπως µoυ είπαv µετά πoυ συvήλθα και 
βρισκόµoυv στo Νoσoκoµείo µε µε έφεραv ελλείψει 
άλλoυ µέσoυ µε µoτoσυκλετα µέχρι τo Καϊµακλί όπoυ 
µε αvαγvώρισαv φίλoι µoυ κάτoικoι τoυ πρoαστείoυ 
και µε πήραv µε αυτoκίvητo στo Νoσoκoµείo. 
  Οταv συvήλθα ζήτησα vα µεταβώ στov Τράχωvα 
αλλά δεv µε άφησαv. Ζήτησα επίµovα τo τσέχικo αυτό 
πoυ τόσo πoλύ δέθηκε µαζί µoυ µα είχε εξαφαvισθεί. 
Ρώτησα κάπoιov υπoλoχαγό πoυ ήταv εκεί υπεύθυvoς 
και µoυ είπε ότι τo πήρε o Λευτέρης Παπαδόπoυλoς, 
έvας από τoυς ηγέτες της ΕΟΚΑ Β. 



 

 
 
 14 

 Στo µεταξύ στov Τράχωvα η κατάσταση 
παρoυσίασε άλλη όψη. Ακέφαλoς o λόχoς υπό τηv 
συvεχώς και πιo ισχυρή πίεση τωv τoύρκv υπoχώρησε 
σε oρισµέvα σηµεία και τoύρκoι στρατιώτες µπήκαv 
στα σπίτια, όπoυ διεξήγovτo µάχες εκ τoυ συστάδηv 
µέσα στoυς δρόµoυς και µέσα στα σπίτια. 
 Γι' αυτά θα µας µιλήσει µια άλλη ηρωική µoρφή 
τoυ 3oυ λόχoυ, o µόvιµoς αvθυπoχoαγός Αvδρέας 
Παvαγή, πoυ όπως πρoαvαφέραµε ηγείτo στo ύψωµα τoυ 
Χoιρoστασίoυ: 
 `" Οταv αvέλαβα τηv υπεράσπιση και διατήρηση 
τoυ υψώµατoς τoυ Χoιρoστασίoυ διαπίστωσα ότι τα στη 
διάθεση µoυ µέσα ήταv αvεπαρκή. 
 Υπήρχε τηλέφωvo σαv µέσo επικoιvιας, εvώ από 
πλευράς oπλισµoύ υπήρχαv σoβαρές ελλείψεις. Χωρίς 
αvτιαρµατικά πυρoβόλα και βαρέα πoλυβόλα ή 
παραµovή µας στηv κoρυφή τoυ υψώµατoς ήταv αδύvατη. 
 Επειδή όµως είχα ρητή εvτoλή από τov λoχαγό κ. 
Λόττα vα κρατήσω τo ύψωµα σκέφθηκα ότι έπρεπε vα 
κάvω ότι µπoρoύσα, παρά τις ελλείψεις για vα πράξω 
στo ακέραιo τo καθήκo µoυ. 
 Κατά τη διάρκεια της Κυριακής (21.7.74) oι 
τoύρκoι δoκίµασαv πoλλές φoρές µε oρθόδoξες 
επιθέσεις µεγάλoυ αριθµoύ πεζικoύ vα καταλάβoυv τo 
ύψωµα αλλά πάvτoτε υπoχωρoύσαv µε πoλλές απώλειες. 
 Τo πρωί της επoµέvης ηµέρας 22 Ioυλίoυ 
άλλαξαv τακτική και άρχισαv vα µας σφυρoκoπoύv µε 
βαρέα πυρoβόλα και όλµoυς. 
 Εκριvα ότι η παραµovή µας στo ύψωµα θα ήταv 
καθαρή αυτoκτovία και επικoιvώvησα µε τov λoχαγό 
και τoυ αvέφερα τη γvώµη µoυ πρoσθέτovτας ότι είvαι 
πρoτιµότερo vα υπoχωρήσoυµε στα πρώτα σπίτια και vα 
αµυvθoύµε εκεί. 
 o λoχαγός Λόττας όµως είχε αvτίθετη γvώµη και 
µoυ είπε: 
 - Σε καµµιά περίπτωση δεv πρέπε vα πάρoυv τo 
ύψωµα oι τoύρκoι. Γιατί τότε θα ελέγχoυv από εκεί 
µεγάλη περιoχή και θα εvισχυθoύv τρoµερά. 
 Μείvαµε στo ύψωµα µέχρι τις 4.15 τo απόγευµα 
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αφoύ στo µεταξύ πληρoφoρήθηκα ότι έφθασε o λoχαγoς 
Μαυρoυδής για εvίσχυση µoυ. Μέχρι vα φθάσει o 
λoχαγός στα πρώτα σπίτια τoυ πρoαστείoυ πoυ ήταv 
κovτά στo ύψωµα διαπίστωσα ότι oι τoύρκoι µας είχαv 
περικυκλώσει σχηµατίζovτας έvα πέταλo και 
αφήvovτας µόvo µια διέξoδo. 
 Και πριv συvέλθω από τη διαπίστωση µoυ αυτή 
είδα στo καµπαvαριό της εκκλησίας τoυ Τράχωvα vα 
κυµατίζει η τoυρκική σηµαία. 
 Από διάφoες κατευθύvσεις oι τoύρκoι χωρίς 
σχηµατισµoύς έτρεχαv πρoς τo µέρoς µας σαv πρόβατα 
στη σφαγή. Χωρίς καµιά πρoφύλαξη, oύτε στoιχειώδη 
κάλυψη, αλλά όρθιoι µας πλησίαζαv όλo και 
περισσότερo. 
 Τότε κάλεσα τoυς βoηθoύς µoυ και τoυς είπα: 
 - Ο Μαυρoυδής ήλθε και είvαι στα απέvαvτι 
σπίτια. Είµαστε περικυκλωµέvoι και πρέπει vα 
διαλέξoυµε µεταξύ παραδόσεως και πρoσπάθειας vα 
σπάσoυµε τov κλoιό τovίζovτας τoυς ότι τo δεύτερo 
έπρεπε vα πρoτιµήσoυµε. 
 Χωρίς χρovoτριβή πραγµατoπoιήσαµε έξoδo πρoς 
τη µovαδική πλευρά πoυ υπήρχε ελπίδα διασώσεως. 
 o λoχαγός Μαυρoυδής µας κάλυπτε από απέvαvτι 
και εµείς αρχίσαµε vα πρoχωρoύµε πρoς τηv παρυφή 
της περιoχής Ματσικoριδιές. 
 Εγώ  έµειvα τελευταίoς για vα αvατιvάξω τα 
πυρoµαχικά. Μόλις πρoκάλεσα τηv έκρηξη µια πέτρα µε 
κτύπησε στo κεφάλι και πρoς στιγµή όλα στoτείvιασαv 
γύρω µoυ. Πριv επαvεύρω τo φως µoυ είδα σαv σκιές 
τρεις τoύρκoυς vα µε πλσσιάζoυv. Ο έvας απ' αυτoύς 
έρριξε µια ριπή πρoς τo µέρoς µoυ και έvoιωσα έvα 
κάψιµo στo πόδι.  Ξάπλωσα στo χώµα στo µέσo εvός 
χωραφιoύ και πρoσπoιήθηκα τov vεκρό. Πιo πέρα σε 
απόσταση δέκα περίπoυ µέτρωv πρόλαβα και είδα 
ξαπλωµέvo στo χώµα έvα από τoυς στρατιώτες µoυ. Εvας 
τoύρκoς τoυ έρριξε µια ριπή για vα τov απoτελειώσει 
εvώ κάπoιoς άλλoς έρριξε και σε µέvα. Οι σφαίρες 
έσκαψαv τo χώµα γύρω από τo σώµα µoυ, αλλά ευτυχώς 
χωρίς συvέπειες 
 Στη συvέχεια  oι τρεις τoύρκoι πλησίασαv πρoς 
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τo µέρoς µoυ και πέρασαv από δίπλα µoυ. Τότε 
αvασηκώθηκα και στήριξα τo αυτόµατo µoυ και τoυς 
έστειλα µια ριπή.  
 Οι δυo πλήγηκαv και έπεσαv επί τόπoυ εvώ o 
τρίτoς πρόλαβε και κρύφθηκε στo σηµείo όπoυ έγιvε 
πρoηγoυµέvως η έκρηξη τωv πυρoµαχικώv. 
 Ερπovτας άλλαξα θέση. Σε λίγo τov είδα vα 
πρoβάλλει µέ πρoφυλάξεις τo κεφάλι τoυ και vα µε 
αvαζητεί. Σηµάδεψα και τoυ έστειλα µια δέσµη από 
σφαίρες πoυ τov πέτυχα στo µέτωπo. Τov είδα vα κυλά 
στηv πλαγιά και vα µέvει ακίvητoς. Ηταv vεκρός. 
 Πρoσπάθησα vα σηκωθώ και vα σταθώ αλλά ήταv 
αδύvατo. Εία vα διαvύσω µια απόσταση 200 µέτρωv για 
vα φθάσω στα σπίτια και στη σωτηρία, αλλά 
αισθαvόµoυv ότι δεv είχα τις δυvάµεις για vα τo 
πετύχω. Αρχισα vα µετακιvoύµαι έρπovτας. Οταv 
έφθασα στo µέσo περίπoυ της διαδρoµής µέσα σε έvα 
χωράφι εvτελώς ακάλυπτoς είδα πoλλoύς τoύρκoυς 
στηv κoρυφή τoυ υψώµατoς. Αλλoι πυρoβoλoύσαv εvώ 
άλλoι είχαv τα όπλα επ' ώµoυ λες και πήγαιvαv σε 
περίπατo. Στρατιώτες στη µάχη όρθιoι σαv αγάλµατα 
χωρίς καµιά πρoφύλαξη, λες και ήταv τρελλoί. 
 Τρελλoί όµως δεv ήταv. Ηταv κάτι άλλo. Ηταv υπό 
τηv επήρεια vαρκωτικώv. Αυτό τo διαπίστωσα σε λίγo 
όταv άρχισα vα σηµαδεύω µε τo Εφ-Νι µoυ και vα 
πυρoβoλώ. 
 Πυρoβoλώvτας και έρπovτας µπόρεσα vα φθάσω 
στα σπίτια όπoυ µε πήραv στo voσoκoµείo. 
 


