
Φώτης Πίττας ἦταν ἀνα-
γνωρισμένα ἕνας μεγάλος
ἥρωας, πού ἔ πε σε πολεμώ-
ντας γιά τή λευτεριά τῆς

Κύπρου ἀπό τούς Ἄγγλους. Ἕνας ἥ ρω-
ας, πού ἄφησε τήν τελευταία του πνοή
στό θρυλικό Ἀχυρώνα, στό χω ριό Λιοπέ-
τρι, μέ ἕνα ὅραμα, τήν ἕ νωση τῆς Κύ-
πρου μέ τή Μάνα Ἑλλάδα.

Γεννήθηκε στή σκλαβωμένη ἀπό τούς
Τούρκους σήμερα Ἀμμόχωστο, στό χω-
 ριό Φρέναρος. Ὡς μαθητής συνδύαζε
τήν ἄριστη ἐπίδοση μέ τή συμπαράστα ση
στίς ἀνάγκες τῆς πολύτεκνης οἰκογένειάς
του. Ὅλα τά προλάβαινε. «Οὐδέποτε
κοιμήθηκε τό βράδυ χωρίς προσευχή»,
γράφει ἕνας παλιός συμμαθητής του.
Ἐκκλησιαζόταν, νήστευε, κοινωνοῦσε,
«οὐδέποτε ἔχασε μάθημα τοῦ Κατηχητι-
κοῦ Σχολείου». 

Ὡς νέος διακρινόταν ἀπό ξεχωριστή
σύνεση καί ὡριμότητα. Ἔτσι, ὅταν τό
ὄνειρό του νά φοιτήσει στή Σχολή Εὐελ-
πίδων στήν Ἑλλάδα δέν ἔγινε πραγματι-
κότητα, δέν ἀπογοητεύτηκε, καί τότε
ἦταν πού στράφηκε σ’ αὐτό πού ἀποδεί-
χθηκε κλήση Θεοῦ γιά τή σταδιοδρομία
του, στό νά παρακολουθήσει δηλα-
δή τό Διδασκαλικό Κολλέγιο Μόρ-
φου.

Στήν Ἄχνα τῆς Ἀμμοχώστου κά-
θε πρωί ὁ νεοδιορισμένος δάσκα-

λος ἀ νταποκρίνεται ἀκέραια στά σχολικά
καθήκοντα. Μά καί ὡς Κατηχητής, κάθε
Κυριακή, μεταλαμπαδεύ ει φῶς κι ἐλπίδα
στίς παιδικές ψυχές, πίστη στόν Θεό κι
ἀγάπη στήν πατρίδα ἀπό τό ἡφαίστειο τῆς
δικῆς του καρδιᾶς. Καί κάθε βράδυ; Κάθε
βράδυ, ἐ ναλλάσσει τό ρόλο τοῦ δασκάλου
μέ τόν ρόλο τοῦ ἀγωνιστῆ τῆς Πατρίδας,
γιατί ὄχι τοῦ ἥρωα. Κινεῖται μυστικά, ἀ να-
πτύσσει ἀξιόλογη κι ἐπικίνδυνη δραστη-
ριότητα. Στήνει ἐνέδρες σέ ἀγγλικά στρα-
τιωτικά ὀχήματα, ἡγεῖται σέ ἐπιχειρήσεις
συλλογῆς ὁπλισμοῦ. Δέν τόν φοβίζει τίπο-
τα, οὔτε καί ἡ προδοσία. Μόνο πού ὅταν
αὐτή συμβεῖ, θ’ ἀναγκαστεῖ ν’ ἀφήσει τό
ἀγαπημένο σχολειό, γιά νά γίνει ὁ καταζη-
τούμενος δάσκαλος μέ τό ψευδώνυμο
«Ἀκρίτας».

Τώρα ἡ Πατρίδα τόν καλεῖ νά τῆς δο θεῖ
ὁλοκληρωτικά, καί ἡ ἰδέα αὐτή τόν μεθᾶ.
Στή γενέτειρα τοῦ φίλου καί συναγωνιστῆ
του, τοῦ ἀετοῦ τοῦ Μαχαιρᾶ Γρηγόρη
Αὐξεντίου, ἀναλαμβάνει πλέ ον ὑπεύθυνα
δράση ὡς ὑποτομεάρχης τῆς Ε.Ο.Κ.Α.
Ὀργανώνει ἀξιόμαχες Ὁ μάδες, μά πρό
πάντων ἐμπνέει μέ τό φλογερό ἐνθουσια-
μό του τά νεαρά παλληκάρια του στό δρό-

μο τῶν ἰδανι κῶν, τῆς θυσίας, δίνο-
ντας πάντα πρῶτος τό παράδειγμα.
Στίς εὔκολες καί στίς δύσκολες
ὧρες, πού δέν ἄργησαν νά ᾽ρθοῦν.

Στίς 10 τοῦ Γενάρη τοῦ 1958, ὁ
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Φώτης Πίττας συλλαμβάνεται ἀπό τις
ἀγγλικές ἀρχές. Στίς φυλακές Ἀμμοχώ-
στου μένει ἀπτόητος, παρά τά φοβερά βα-
σανιστήρια γιά νά ἀποκαλύψει τά μυστικά
τῆς Ε.Ο.Κ.Α. Κι ὕστερα τόν περιμένει νέα
δοκιμασία στά στρατόπεδα συγκεντρώσε-
ως τῆς Πύλας καί τῆς Κοκκινοτριμυθιᾶς. 

Στά κρατητήρια ὁ ἥρωας ξεχωρίζει.
Ἔχει πάντα τό φρόνημα ὑψηλό, τή θέλη-
ση ἀδάμαστη. Δέ φοβᾶται τό θάνατο. Ἐλ -
πίζει. Πλέκει στίχους ὑμνώντας τούς ἥρω-
ες, τίς μανάδες πού προσφέρουν τά παιδιά
τους «θυσία γιά τήν Πατρίδα». Κι ὅταν
μετά ἀπό ἐντολή τοῦ ἀρχηγοῦ Διγενῆ πε-
τυχαίνει μαζί μέ ἄλλους νά ἀποδράσει,
φεύγει, μά στόν τοῖχο τῆς φυλακῆς ἀφήνει
δυνατό τό μήνυμα: ζωγραφισμένη μέ τό
μαρτυρικό του αἷμα τή μορφή τῆς Ἐλευ-
θερίας. Φεύγει καί συνεχίζει τή δράση
προξενώντας σοβαρές ἀπώλειες στούς ἀ -
ντιπάλους. 

Κάποια ὅμως φορά, τί παράξενο! κά τι
τόν σπρώχνει νά ἑτοιμάσει τήν ψυχή του.
Καταφθάνοντας στήν Ἄχνα, βρίσκει τόν
παπα-Γρηγόρη, κοινωνεῖ τά Ἄ χραντα Μυ-
στήρια, καί χωρίς πολλά λόγια χάνεται
στό σκοτάδι τῆς νύχτας.

Στό Λιοπέτρι κατόπιν συναντιέται σέ
εἰδική ἀποστολή μέ τούς ἄλλους μεγάλους
ἀγωνιστές τῆς λευτεριᾶς Ἀνδρέα Κάρυο,
Ἠλία Παπακυριακοῦ καί Χρῆστο Σαμά-
ρα, ἐνῶ φρουροί, ἐγκατεστημένοι σέ καί-
ρια σημεῖα τοῦ χωριοῦ, παραφυ λᾶνε μή
φανοῦν οἱ Ἄγγλοι. Καί ἡ πρόβλεψη ἐπα-
ληθεύεται. 

Στό χωριό καταφθάνει ἀγγλικός στρα-
τός. Οἱ τέσσερις ἥρωες προσπαθοῦν νά
διαφύγουν, μά διαπιστώνουν ὅτι εἶναι πε-
ρικυκλωμένοι ἀπό παντοῦ. Καταφεύγο-
ντας στόν Ἀχυρώνα τοῦ φίλου Παναγιώτη
Καλλῆ, συνειδητοποιοῦν ὅτι ἔχουν γίνει θύ-
ματα προδοσίας. Μά, εἶναι ἀποφασισμέ-
νοι νά μή λυγίσουν, μέ ὅποια θυσία... 

Σέ λίγο, στό Λιοπέτρι θά διεξαχθεῖ μιά
ἀπό τίς πιό ἐπικές μάχες, γιά νά καταδει-

χθεῖ καί πάλι
πώς ἡ μεγαλω-
σύνη καί σέ τοῦ -
το τόν μικρό μά
Ἑλληνικό τόπο,
μετριέται μέ «τῆς καρδιᾶς τό πύρωμα». Οἱ
Ἄγγλοι τούς ζητοῦν νά παραδοθοῦν, μά
περήφανο ἀκούγεται ἀπό τά βάθη τοῦ
Ἀχυρώνα τό «μολών λαβέ». Ἕξη ὧ ρες
ἀναμετριέται ἡ δύναμη τῶν ὅ πλων μέ τή
δύναμη τῆς λιονταρίσιας ἑλληνικῆς
ψυχῆς, καί δέ μπορεῖ νά τήν νικήσει. Οἱ
Ἄγγλοι ζητοῦν ἐνισχύσεις, ἀλλά τελικά
μιά λύση τούς ἀπομένει. Νά κάψουν τόν
Ἀχυρώνα, ρίχνοντας μέ ἑλικόπτε ρο εὔ -
φλεκτο ὑλικό. Κι ὅταν πλέον οἱ φλόγες κι
οἱ καπνοί καταπνίγουν τούς τέσσερις ἀ γω-
νιστές, αὐτοί ἀποφασίζουν τήν ἡρωική
ἔξοδο. Οἱ στιγμές εἶναι ἱστορικές. «Ἀκόμα
καί τό τε, γράφει ὁ Ἀρχηγός Διγενής, συνα-
γωνίζονταν ποῖ ος θά πέθαινε γενναιότε-
ρον». Βγαίνουν, σά λαμπάδες ἀπό φῶς, πού
ἐξακτινώνεται σ’ ὅλη τήν οἰκουμένη. Τί κι
ἄν πέφτουν; Τί κι ἄν ἔπεσε καί ὁ γενναῖος
δάσκαλος Φώτης Πίττας, μέ τό πυροβόλο
στό χέρι; Ὑπερασπίστηκαν μέ σθέ νος τήν
Κύπρο, τήν τιμή καί τή λευτεριά της. Γιά
νά γίνει πιά ὁ ταπεινός Ἀχυρώνας ἐθνικό
προσκυνητάρι, καί «παντοτινόν τοῦ τόπου
παρεκ κλῆ σιν». 

Ὁ ἡρωικός θάνατος τοῦ Φώτη Πίττα
συγκλονίζει πρό πάντων ὅλο τόν Κυπρι -
ακό Ἑλληνισμό. Ἐμπνέει νέους ἀγῶνες
γιά τήν κατανίκηση τοῦ ἐχθροῦ. Κι ὁ πα-
τέρας Πίττας ἀποχαιρετᾶ τόν γιό του,
ὅπως θά τό ἤθελε, ὅπως ταιριάζει σέ ἥ -
ρωα, ὅπως θά ἄξιζε νά τόν ἀποχαιρετήσει
κάθε Ἕλληνας: 

«Γιέ μου, νά πᾶς εἰς τό καλόν...
τζι ἐγιώ ‘ννά πάρω τ’ ὅπλον σου
τζ’ ἐννά σταθῶ στόν τόπον σου˙
νά μέν σέ τρώει ἡ ἔγνοια!...».

Κ.Α.
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