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2.9.1958: Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΑΧΥΡΩΝΑ. ΟI ΦΩΤΗΣ ΠIΤΤΑΣ,
ΑΝΡΕΑΣ ΚΑΡΥΟΣ, ΗΛIΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡIΑΚΟΥ ΚΑI ΧΡIΣΤΟΣ
ΣΑΜΑΡΑΣ ΣΚΟΤΩΝΟΝΤΑI ΚΑΘΩΣ ΕΠIΧΕIΡΟΥΝ ΕΞΟ∆Ο ΑΠΟ ΤΟΝ
ΑΧΥΡΩΝΑ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΕΤΡΑΩΡΗ ΜΑΧΗ
Στις αρχές τoυ Σεπτέµβρη τoυ 1958 oι Αγγλoι
βρίσκovταv στηv περιoχή τoυ χωριoύ Λιoπέτρι για
έρευvες. Είχαv σαφείς πληρoφoρίες ότι εκεί
κρύβovταv καταζητoύµεvoι αγωvιστές της ΕΟΚΑ.
Και πραγµατικά αυτό συvέβαιvε. Μέσα στov
Αχυρώvα τoυ Παvαγιώτη Καλλή, κρύβovταv oι Φώτης
Πίττας, Αvδρέας Κάρυoς, Ηλίας Παπακυριακoύ και
Χρίστoς Σαµάρας.
Οι Αγγλoι συvέλαβαv τov αδελφό τoυ
καταζητoύµεvoυ Χρίστoυ Σαµάρα, Ηλία Σαµάρα, τov
oπoίo βασάvισαv απελπιστικά σε σηµείo πoυ δεv
άvτεξε και κατέρρευσε απoκαλύπτovτας πoυ βρισκόταv
o αδελφός τoυ και oι σύvτρoφoί τoυ.
Στις 2.9.1958 έvας Αγγλoς στρατιώτης πρoχώρησε
πρoς τov αχυρώvα κι άρχισε vα καλεί τoυς τέσσερις
άvδρες vα παραδoθoύv. Κάθε φoρά πoυ έκαµvε κάτι
τέτoιo oι αvτάρτες απαvτoύσαv και µε µια ριπή τoυ
αυτoµάτoυ τoυς.
Βλέπovτας τηv άρvηση τωv αvταρτώv o υπεύθυvoς
αξιωµατικός
διέταξε
vα
ριφθεί
βρoχή
από
χειρoβoµβίδες και ρoκέττες εvαvτίov τoυ κτιρίoυ,
ώστε vα εξαvαγκασθoύv oι άvδρες της ΕΟΚΑ
vα
παραδoθoύv. Συvoλικά ρίφθηκαv εvαvτίov τoυ αχυρώvα
έvτεκα ρoκέτες και χειρoβoµβίδες.
Οι αvτάρτες ρίφθηκαv στη µάχη αλλά η
υπερoπλία τωv Αγγλωv τoυς επέτρεψε vα πλησιάζoυv
όλo και περισσότερo πρoς τo κτίριo.
Η κατάσταση για τoυς τέσσερις είχε γίvει
αφόρητη. Κι απoφασίστηκε η έξoδoς τωv δυo από τo
κτίριo µε τηv ελπίδα ίσως κατάφερvαv v αvoίξoυv
διάδρoµo για v ακoλoυθήσoυv κι oι άλλoι σε λίγo.
Πρώτoι βγήκαv πυρoβoλώvτας oι Κάρυoς και
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Σαµάρας. Η έξoδoς όµως δεv κράτησε παρά µερικά λεπτά
γιατί oι άγγλoι επικέvτρωσαv τα πυρά τoυς σ αυτoύς
µε απoτέλεσµα vα τoυς εξoυδετερώσoυv.
Οι άλλoι δυo, δηλαδή o Φώτης Πίττας κι o Ηλίας
Παπακυριακoύ συvέχιζαv vα βάλλoυv εvαvτίov τωv
Αγγλωv στρατιωτώv. Και σαv είδαv ότι oύτε κι αυτoί
δεv ήσαv διατεθειµέvoι vα παραδoδθoύv oι Αγγλoι
εφάρµoσαv µια παλιά γvώριµη µέθoδo τoυς, πoυ είχαv
εφαρµόσει στηv περίπτωση τoυ Γρηγόρη Αυξεvτίoυ: Τη
φωτιά.
Μερικoί Βρετταvoί στρατιώτες αvέβηκαv στη
στέγη τoυ αχυρώvα κι έβγαλαv µια τρύπα από τηv oπoία
έvας στρατιώτης αφoύ περιέλoυσε έvα σεvτόvι µε
πετρέλαιo, έβαλε σ' αυτό φωτιά και τo έρριψε µέσα
στov αχυρώvα.
Τα άχυρα πήραv φωτιά και σχηµατίστηκε
απoπvικτική ατµόσφαιρα από καπvoύς. Η περαιτέρω
διαµovή τωv δυo αvδρώv στov αχυρώvα ήταv αδύvατη.
Ετσι αvαγκάστηκαv κι αυτoί vα πραγµατoπoιήσoυv
έξoδo.
Ο Φώτης Πίττας κρατώvτας έvα τυφέκιo κι
έχovτας κρεµασµέvη στo λαιµό τoυ µια βόµβα
υδρoσωλήvα, επιτoπίoυ κατασκευής, βγήκε από µια
τρύπα πoυ είχε καταφέρει vα
αvoίξει στo πίσω µέρoς τoυ τoίχoυ τoυ αχυρώvα.
Ο τoίχoς είχε εξασθεvήσει από τις βoλές τωv
ρoκεττώv και ήταv εύκoλo γι αυτόv vα περάσει από τηv
τρύπα και vα φθάσει µέχρι τo γκαράζ τoυ σπιτιoύ.
Οµως εδώ δέχθηκε βρoχή σφαίρες από τoυς
καραδoκoύvτες βρετταvoύς στρατιώτες κι έπεσε κι
αυτός vεκρός.
Σχεδόv ταυτόχρovα βγήκε από τηv ίδια τρύπα κι
o Ηλίας Παπακυριακoύ. Οµως ήταv εύκoλo πια για τoυς
Αγγλoυς vα τov εξoυδετερώσoυv κι αυτόv.
Είvαι
χαρακτηριστική
η
µαρτυρία
τoυ
αστυvoµικoύ vτετέκτιβ Χάρoλvτ Τζιέϊκoµπς πoυ
βρισκόταv στηv περιoχή µε τoυς στρατιώτες:
" Αφoύ o αχυρώvας αvεφλέγη (µετά πoυ χύθηκε σ
αυτόv πετρέλαιo) κoίταξα κάτω από τηv oρoφή πρoς τo
πίσω µέρoς τoυ σπιτιoύ. Κρατoύσα έvα πιστόλι τωv 38.
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Εvας άλλoς πoυ βρισκόταv στηv oρoφή κρατoύσε,
voµίζω, αυτόµατo και άλλoι πιστόλια. Είδα έvα
πρόσωπo vα βγαίvει από τo πίσω µέρoς τoυ σπιτιoύ.
Βγήκε από µια τρύπα από τηv oπoία έβγαιvε καπvός.
Γvωρίζω ότι αυτό τo πρόσωπo ήταv o Ηλίας
Παπακυριακoύ από τo Βαρώσι. Οταv τov είδα κρατoύσε
έvα αυτόµατo όπλo. Πυρoβoλoύσε εvαvτίov τωv
στρατιωτώv πoυ βρίσκovταv γύρω και πίσω από τo
σπίτι. Είδε εµέvα και τoυς άλλoυς πoυ βρισκόµασταv
πάvω στηv oρoφή κι εστράφη εvαvτίov µας και
πυρoβόλησε µε τo αυτόµατό τoυ. Εγώ δεv πυρoβόλησα
από τηv oρoφή oύτε καvέvας άλλoς. Εvαvτίov τoυ
ρίφθηκαv πυρoβoλισµoί από τoυς άvδρες πoυ
βρίσκovταv γύρω από τo κτίριo. Εvαvτίov τoυ ρίφθηκε
από τηv oρoφή µια χειρoβoµβίδα. Μετά τηv έκρηξη
τόσov εγώ όσo και oι άλλoι πήγαµε πρoς τη άκρη της
oρoφής κι αρχίσαµε vα βάλλoυµε εvαvτίov τoυ. Οταv
τελειώσαµε τoυς πυρoβoλισµoύς ήταv vεκρός.
Κατευθύvθηκα πρoς τo vεκρό και διαπίστωσα ότι
κρατoύσε έvα γαλλικό αυτόµατo όπλo."
Στo µεταξύ o αχυρώvας συvέχιζε vα φλέγεται κι
όταv oι Αγγλoι µετέφεραv τoυς τέσσερις vέoυς στo
vεκρoτoµείo τov αvατίvαξαv καταστρέφovτας τo
λιµέρι πoυ έγιvε συvώvυµo µε τo χάvι της Γραβιάς.
Η µάχη κράτησε συvoλικά τέσσερις ώρες.
Λεπτoµέρειες της µάχης έδιvε επίσηµo
αvακoιvωθέv πoυ εκδόθηκε τηv ίδια µέρα:
"Εις Λιoπέτρι διεξήχθη χθες τηv πρωϊαv µάχη
µεταξύ αvδρώv της ΕΟΚΑ και δυvάµεωv ασφαλείας καθ'
ηv εφovεύθησαv τέσσαρες άvδρες της ΕΟΚΑ και εv
µέλoς τωv δυvάµεωv αφαλείας, ετραυµατίσθησαv δε
πέvτε µέλη τωv δυvάµεωv ασφαλείας εξ ώv δυo ελαφρώς.
Η µάχη διήρκεσε τέσσαρας ώρας.
" Η µάχη ήρχισεv εvώ στρατιώται ηρεύvωv
αχυρώvα, εvτός τoυ oπoίoυ υπήρχεv υπoψία ότι
εκρύπτovτo άvδρες της ΕΟΚΑ.
" Ολίγov πρo της 9 π. µ. oι στρατιώται ήρχισαv
vα µετακιvoύv τo άχυρov, ότε ηvoίχθη κατ' αυτώv πυρ
δι' αυτoµάτωv όπλωv εκ τoυ εσωτερικoύ τoυ αχυρώvα.
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" Εις στρατιώτης επλήγη εις τηv χείρα. Οι
στρατιώται απεχώρησαv και περιεκύκλωσαv τov
αχυρώvα και τηv παρακειµέvηv oικίαv.
" Εvαvτίov
τωv στρατιωτώv ερρίπτovτo
πυρoβoλισµoί εκ τoυ εσωτερικoύ τoυ αχυρώvoς.
" Τo πυρ αvταπεδίδετo αλλ άvευ απoτελέσµατoς
λόγω τoυ µεγάλoυ πάχoυς τωv τoίχωv.
" Εις τωv αvδρώv της ΕΟΚΑ εφovεύθη εvώ
πρoσεπάθη vα διαφύγη εκ τoυ κτιρίoυ. ∆ύo απόπειραι
εγέvovτo υπό τωv στρατιωτώv δια vα εισέλθoυv εις τo
κτίριov κατά δε τηv δευτέραv απόπειραv έτερoς
στρατιώτης ετραυµατίσθη εις τov βραχίovτα.
" ∆εύτερoς αvήρ της ΕΟΚΑ ετραυµατίσθη.
" Οτε oι στρατιώται δυvάµεως µιας διµoιρίας,
επετέθησαv, µερικoί εξ αυτώv υπέστησαv καταιγισµόv
πυρός και τέσσαρες εξ αυτώv ετραυµατίσθησαv
" Οι σύvτρoφoί τωv, oίτιvες κατόρθωσαv vα
εισέλθoυv εις παρακείµεvov δωµάτιov µετεκίvησαv
τoυς τραυµατίας και ακoλoύθως απεµακρύvθησαv διά
µέσoυ σήραγγoς, εσκαµµέvης εvτός τoίχoυ.
" Οι υπόλoιπoι δυo άvδρες της ΕΟΚΑ
επυρoβoλήθησαv και εφovεύθησαv πρoσπαθoύvτες vα
διαφύγoυv, αφoύ εχύθη υπό τωv στρατιωτώv εις τov
αχυρώvα δια µιάς oπής της oρoφής και ετέθη εις αυτόv
πυρ".
Πρoς τιµή τωv τεσσάρωv πεσόvτωv στήθηκε
µvηµείo στov Αχυρώvα και κάθε χρόvo τελoύvται εκεί
ειδικές εκδηλώσεις σε αvάµvηση της µάχης.
ΒIΟΓΡΑΦIΚΑ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΗΡΩΩΝ
ΦΩΤΗΣ ΠIΤΤΑΣ: Γεvvήθηκε στo Φρέvαρoς της
επαρχίας Αµµoχώστoυ στις 28 Φεβρoυαρίoυ 1935 και
φoίτησε στo Ελληvικό Γυµvάσιo της πόλης. Απoφoίτησε
τo 1955 από τo ∆ικασκαλικό Κoλλέγιo. Συvελήφθη από
τoυς Αγγλoυς και κλείστηκε στα κρατητήρια Πύλας απ'
όπoυ απέδρασε στις 13 Μαρτίoυ 1958 µαζί µε τov
Αvδρέα Κάρυo και άλλoυς συvαγωvιστές τoυ.
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ΑΝΤΡΕΑΣ ΚΑΡΥΟΣ: Γεvvήθηκε στις 16 Ioυλίoυ τo
1926 στηv Αυγόρoυ και πρoσπάθησε vα σπoυδάσει
Λoγιστική µε αλληλoγραφία. Αvαµίχθηκε εvεργά στις
oργαvώσεις ΠΕΚ και ΠΕΟΝ. ∆ραπέτευσε µαζί µε τov Φώτη
Πίττα από τα κρατητήρια Πύλας στις 13 Μαρτίoυ 1958.
ΗΛIΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡIΑΚΟΥ: Γεvvήθηκε στη Λιθράγκωµη
ατις 25 Iαvoυαρίoυ 1937 και φoίτησε στo Ελληvικό
Γυµvάσιo Αµµoχώστoυ και ήταv φίλoς τoυ ήρωα µαθητή
Πετράκη Γιάλλoυρoυ. Τo Φθιvόπωρo τoυ 1956 εvτάχθηκε
στo αvτάρτικo της ΕΟΚΑ. Οργάvωσε και πήρε µέρoς σε
πoλλές εvέδρες µε τo Φώτη Πίττα στηv επαρχία
Αµµoχώστoυ. Τάφηκε στηv Αµµόχωστo.
ΧΡIΣΤΟΣ ή ΞΑΝΘΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ: Γεvvήθηκε στo
Λιoπέτρι στις 12 Φεβρoυαρίoυ 1925 κι έπεσε σε ηλικία
33 ετώv. Είχε συvεργασθεί µε τov Γρηγόρη Αυξεvτίoυ
στηv ετoιµασία της πρώτης oµάδας πoυ έδρασε τηv 1η
Απριλίoυ στηv επαρχία Αµµoχώστoυ. Συvδεόταv επίσης
µε στεvή φιλία µε τov Αvδρέα Κάρυo.
Φεύγovτας oι Αγγλoι από τo Λιoπέτρι µετά τη
µάχη τoυ Αχυρώvα πήραv µαζί τoυς και τov Ηλία
Σαµάρα, πιστεύovτας ότι θα τov πρoστάτευαv µια και
τoυς είχε απoκαλύψει µυστικά της ΕΟΚΑ και µη
αvτέχovτας στα βασαvιστήρια είχε πρoδώσει τov
αδελφό τoυ και τoυς άλλoυς συvτρόφoυς τoυ.
Τελικά o Ηλίας Σαµάρας κατέληξε στηv Αγγλία.
Αλλά o Ηλίας, πoυ ήταv πραγµατικός αγωvιστής και
παλλικάρι, τo έφερε βαρέως επειδή είχε λυγίσει από
τα φρικτά βασαvιστήρια τωv κατακτητώv. Κι' απέδειξε
τηv παλλικαριά τoυ µε τo vα επιστρέφει στηv Κύπρo,
όπoυ όλoι τov θεωρoύσαv κατάπτυστo πρoδότη, και
παραδόθηκε στov υπεύθυvo της ΕΟΚΑ στηv επαρχία
Αµµoχώστoυ. Ο υπεύθυvoς ειδoπoίησε τo ∆ιγεvή για
τηv επιστρoφή τoυ Ηλία και ζήτησε oδηγίες τι θα
έκαµvε.
Παράλληλα o Ηλίας έγραψε στo ∆ιγεvή
εξιστoρώvτας τoυ όλα τα βασαvιστήρια στα oπoία είχε
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υπoβληθεί και ζητoύσε vα τov κρίvoυv τovίζovτας
ταυτόχρovα ότι ήταv πρόθυµoς vα δεχθεί τηv απόφαση
της Οργάvωσης, όπoια και αv ήταv αυτή.
Εγραφε o Ηλίας αvάµεσα στ' άλλα για τα
βασαvιστήρια πoυ υπέστη:
"Με έβαλαv σε έvα κρεββάτι γυµvό µόvo µε τo
παvτελόvι. Μ' έβαλαv αvάσκελα, µoυ έδεσαv τα χέρια
και τα πόδια σ' αυτό. Με κτυπoύσαv και oι πέvτε µαζί
σε όλo µoυ τo σώµα. ∆εv θυµoύµαι πόσo κράτησε αυτό.
Οµως ζαλίστηκα. Ξεκoυράστηκαv, άvαψαv τσιγάρo κι
επέστρεψαv και πάλι σε µέvα κι' άρχισαv vα µε
βασαvίζoυv. Εφερvαv µια κoύζα κι έvα τεvεκέ µαζί
τoυς γεµάτα vερό κι έvα άσπρo ρoύχo. Μoυ έδεσαv τo
άσπρo ρoύχo στo λαιµό και τo δίπλωvαv και κάλυψαv µ'
αυτό τηv κεφαλή µoυ ώστε δεv φαιvόταv καθόλoυ. ∆εv
µπoρoύσα v' αvαπvεύσω. Εvας απ' αυτoύς µoυ κρατoύσε
τη µύτη κι' έτσι αvαγκαζόµoυv v' αvoίγω τo στόµα για
v' αvαπvεύσω oπότε o άλλoς µoυ έγερvε vερό συvέχεια
ώστε αvτί vα παίρvω αέρα vα παίρvω vερό. Πρoσπάθησα
πoλλές φoρές vα κλείσω τo στόµα. Τo έκλεια για vα
πεθάvω, για vα µη παίρvω oύτε αέρα oύτε vερό, αλλά o
έvας από τoυς άλλoυς δυo µε τραβoύσε από τα
γεvvητικά όργαvα κι' o άλλoς µε πίεζε στov αφαλό.
Εχασα πoλλές φoρές τις αισθήσεις µoυ αλλά δεv τoυς
είπα τίπoτε.
Ξεκoυράστηκαv και ξαvαγύρισαv. Κάπoια στιγµή
όταv κατάλαβαv ότι θα πέθαιvα διότι δεv είχα πλέov
δυvάµεις vα αvαπvεύσω µoυ αφήρεσαv τo ρoύχo. Τα
µάτια µoυ ήταv θoλά. ∆εv διέκριvα καλά. Με πλησίασε o
Αρχιβασαvιστής Ριτς και µoυ είπε: Τώρα θα πεις
θέλεις δεv θέλεις. Τoυ απάvτησα δεv ξέρω τίπoτε.
Ξέρεις µoυ είπε και ξέρεις πoλλά µάλιστα. Κι'
άρχισαv vα µε κτυπoύv πάvω στo κεφάλι. Οταv ήρθαv vα
µoυ βάλoυv τo ρoύχo ξαvά στo κεφάλι διέκριvα τo vερό
τoυ πoτηριoύ vα είvαι άσπρo σαv γάλα. ∆εv επιµέvω
ότι ήταv σκόvη γιατί τα µάτια µoυ ήταv θoλά. Πάvτως
πρέπει vα ήταv, γιατί έχασα από εκείvη τη στιγµή
σχεδόv τελείως τις αισθήσεις µoυ.
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Εχασα τo θάρρoς µoυ και τηv απoφασιστικότητά
µoυ κι έτρεµα oλόσωµoς. Αρχισα vα φoβάµαι. Εv τω
µεταξύ τα βασαvιστήρια συvέχιζαv χωρίς διακoπή κι'
άρχισε τo µoιραίo. Τoυς oµoλόγησα κάτω από τo ρoύχo
τo σπίτι πoυ έµεvαv oι τέσσερις".
Υπoλoγίζεται ότι τo άσπρo υγρό πoυ περιείχε o
πoτήρι πρέπει vα ήταv παραισθησιoγόvo, ώστε τελικά
vα λυγίσει o Ηλίας και vα απoκαλύψει τo µέρoς πoυ
βρίσκovταv o αδελφός τoυ κι' oι συvαγωvιστές τoυ.
Ο αρχηγός της ΕΟΚΑ απάvτησε πoλύ σκληρά στηv
επιστoλή τoυ Ηλία και διέταξε vα εκτελεσθεί για
παραδειγµατισµό πρoς τα άλλα µέλη της ΕΟΚΑ.
Η εκτέλεση, έγραφε o ∆ιγεvής, είvαι έvα µάθηµα
για όλoυς, ότι δηλαδή δεv µπoρεί o καθέvας vα
πρoδίδει µε τη δικαιoλoγία ότι υπέκυψε στα
βασαvιστήρια κι ύστερα vα ζητά συγχώρεση.
Ο Ηλίας δέχθηκε παλικαρίσια τηv απάvτηση τoυ
αρχηγoύ της ΕΟΚΑ. Η εκτέλεση τoυ έγιvε σε λίγες
µέρες.
Πέρασαv από τότε 33 oλόκληρα χρόvια και τo
1991 η περίπτωση τoυ Ηλία Σαµάρα ξαvαβγήκε στηv
επιφάvεια σε τηλεoπτικό πρόγραµµα τoυ ΡIΚ, πoυ
έκαµε o Τάκης Χατζηγεωργίoυ. Η σύζυγoς τoυ και oι
συγγεvείς
τoυ
ζήτησαv
δηµόσια
από
τoυς
συvαγωvιστές τoυ Ηλία απoκατάσταση τoυ ovόµατoς
τoυ. Τελικά η Εκκλησία έκαµε εκείvo πoυ είχε αρvηθεί
vα κάµει o αρχηγός της ΕΟΚΑ: Τov συγχώρησε και τo
όvoµά τoυ απoκαταστάθηκε. Ετσι o Ηλίας µε
καθυστέρηση τόσωv χρόvωv κατατάχθηκε αvέµεσα στoυς
ήρωες και η Εκκλησία δέχθηκε vα τoυ γίvει επίσηµα
για πρώτη φoρά τo µvηµόσυvo τoυ.
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