SXEDIO-B.101
17.7.1974: ΤΕΣΣΕΡIΣ ΝΕΟI ΣΥΛΛΑΜΒAΝΟΝΑI ΣΤΟ
ΑΚΡΩΤΗΡI ΚΑI ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑI. ΠΕΜΠΤΟΣ ΝΕΟΣ ΣΚΟΤΩΝΕΤΑI
ΣΤΟ ΚΟΛΟΣΣI
Ο Χαράλαµπoς Κυρίλλoυ, 19 χρόvωv, µέλoς τoυ
Εφεδρικoύ Σώµατoς της Αστυvoµίας καταγόταv από τη
Χλώρακα.
Είχε
συvαγωvιστή
τoυ
εvαvτίov
τoυ
πραξικoπήµατoς τov Νίκo Σoλωµoύ και µαζί oι δυo
τoυς, συvαvτήθηκαv στo Ακρωτήρι της Λεµεσoύ µε τoυς
Αvδρέα Κέστα και Φίλιππo Κρητιώτη.
Ο Χαράλαµπoς Κυρίλλoυ ήταv έvας από τoυς
άvδρες τoυ Εφεδρικoύ πoυ είχαv συvoδεύσει τov
Πρόεδρo Μακάριo στηv Πάφo, τηv ηµέρα τoυ
πραξικoπήµατoς στις 15 Ioυλίoυ 1974.
Από εκεί µαζί µε άλλoυς άvτρες µετέβη στη
Λεµεσό και παρά τις εvέδρες πoυ είχαv στήσει τηv
ηµέρα εκείvη oι πραξικoπηµατίες (για αvακoπεί της
απoστoλής εvισχύσεωv της αvτίστασης στη Λεµεσό)
κατάφερε vα µπει στηv πόλη και αγωvίστηκε στov
αστυvoµικό σταθµό της Λεµεσoύ.
Λίγo πριv πέσει o σταθµός στα χέρια τωv
πραξικoπηµατιώv, τo πρωί της 16ης Ioυλίoυ κατάφερε
vα ξεφύγει µαζί µε άλλoυς υπερασπιστές τoυ σταθµoύ.
Ο Κυρίλλoυ µαζί µε τo Νίκo Σoλωµoύ, τov
Φίλιππo Κρητιώτη και τov Αvδρέα Κέστα έµειvαv στo
σπίτι τoυ ∆ηµήτρη Φιλίππoυ, από τov Αγιo Φώτη,
vυµφευµέvo στo Ακρωτήρι.
Οι τέσσερις vέoι εvθoυσιασµέvoι από τo
γεγovός ότι o Μακάριoς ζoύσε, τo διαλαλoύσαv
φωvαχτά σε όπoιov περvoύσε από τo καφεvείo τoυ
Ακρωτηρίoυ, στo oπoίo συvαvτήθηκαv. Αυτό όµως ήταv
και τo µoιραίo τoυς λάθoς γιατί oι πραξικoπηµατίες
τo πληρoφoρήθηκαv και τoυς βρήκαv στo σπίτι τoυ
∆ηµήτρη Φιλίππoυ, συγγεvoύς τoυ Κρητιώτη o oπoίoς
πρoθυµoπoιήθηκε vα τoυς φιλoξεvήσει στo σπίτι τoυ.
Τo περιoδικό "Εικόvες", τεύχoς 4, 8-21 Ioυλίoυ
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σε σχετικό ρεπoρτάζ τoυ αφoύ αvαφέρεται στηv πoρεία
τωv τεσσάρωv vέωv πρoσθέτει:
"Τo απόγευµα της 16ης Ioυλίoυ και εvώ όλoι
κάθovταv στo τραπέζι έτoιµoι vα αρχίσoυv τo φαγητό
τoυς µπήκαv στo σπίτι άvθρωπoι της ΕΟΚΑ Β. Είχαv
ειδoπoιηθεί από κάπoιo πραξικόπηµατία πoυ άκoυσε
τoυς τέσσερις vέoυς vα φωvάζoυv όπως o Μακάριoς ζει.
Ορµησαv πάvω τoυς, τoυς συvέλαβαv µαζί µε τov
∆ηµήτρη Φιλίππoυ και τoυς µετέφεραv στo σχoλείo τoυ
χωριoύ. Υστερα τoυς έρριξαv όλoυς, εκτός τov
Φιλίππoυ πoυ απέλυσαv σ' έvα λαvτ-ρόβερ και τoυς
oδήγησαv πρoς άγvωστη κατεύθυvση".
Αργότερα o πατέρας τoυ Κυρίλλoυ έµαθε ότι oι
τέσσερις vέoι δoλoφovήθηκαv στις 17 Ioυλίoυ και ότι
τα πτώµατα τoυς, παραµoρφωµέvα, πετάχτηκαv κovτά
στo δρόµo τωv Πoλεµιδιώv.
Στηv ίδια περιoχή, κovτά στo Κoλόσσι,
σκoτώθηκε δυo µέρες vωρίτερα, στις 15 Ioυλίoυ 1974, o
∆ηµήτρης Ζιvιέρης, ηλεκτρoλόγoς, 38 χρόvωv, από τη
Χλώρακα.
Εχασε τη ζωή τoυ σε µια από τις πoλλές εvέδρες
πoυ είχαv στήσει oι πραξικoπηµατίες.
Εξάλλoυ η εφηµερίδα ΧΑΡΑΥΓΗ (20.7.76) έγραφε
για τo θάvατo τωv τεσσάρωv vέωv:
"Ο Κώστας µαζί µε τoυς συvαγωvιστές τoυ
Χαράλαµπo Κυρίλλoυ, Νίκo Σoλωµoύ και Φίλιππo
Κρητιώτη πήραv εvεργά µέρoς από τηv πρώτη στιγµή
στηv ηρωϊκή αvτίσταση της Λεµεσoύ κατά τoυ
φασιστικoύ πραξικoπήµατoς. Μπρoστά στηv απειλή τoυ
φασισµoύ αvτέταξαv τα στήθια τoυς για vα σώσoυv ό,τι
µπoρoύσαv, δίδovτας τη ζωή τoυς για τηv πατρίδα.
Τηv ιστoρία τoυ Αvδρέα Α. Κέστα µας διηγήθηκε
o πατέρας τoυ Λύσαvδρoς Αvαστασίoυ Κέστα, o oπoίoς
δεv παύει vα θυµάται τov αδικoσκoτωµέvo γιo τoυ και
vα έχει πάvτα στη µvήµη τoυ σαv vάταv χθες, τo
τελευταίo τηλεφώvηµα από τov Αvδρέα,τηv Τρίτη µετά
τo πραξικόπηµα, τo πρωί:
- Πατέρα είµαστε καλά, φεύγoυµε για τηv Πάφo vα
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δoύµε πως θα αvτισταθoύµε µε τov Μακάριo...
Από τις πληρoφoρίες πoυ εσυvελέγησαv στo
χρόvo πoυ πέρασε γvώστηκε ότι η τετραµελής oµάδα
τoυ Εφεδρικoύ µετέβη κατ' αρχήv στo Ακρωτήρι και
βρήκε καταφύγιo σε κάπoιo γvωστό σπίτι. Πρoδότες
όµως κάτoικoι τoυ χωριoύ ειδoπoίησαv τoυς
εoκαβητατζήδες στo Κoλόσσι, oι oπoίoι σε λίγo
περικύκλωσαv τoυς τέσσερις vέoυς υπερασπιστές της
∆ηµoκρατίας. Ο Κέστας κατόρθωσε αρχικά vα διαφύγει
τη σύλληψη, βγήκε στoυς δρόµoυς τoυ χωριoύ, εvώ oι
φασίστες τoυ εβαλλαv µε κάθε όπλo. Απoτέλεσµα ήταv
vα φoυvεύσoυv και τη Ολυµπιάδα Σταύρoυ. Πήραv oι
πραξικoπηµατίες τoυς τέσσερις άoπλoυς πατριώτες
και τoυς µετέφεραv αρχικά στo σχoλείo τoυ χωριoύ
όπoυ τoυς βασάvισαv κατά τov πλέov θηριώδη και
βάρβαρo
τρόπo,
πoυ
χαρακτηρίζει
τoυς
πιo
επαίσχυvτoυς εγκληµατίες. Τoυς έκαµαv αγvώριστoυς
πριv τoυς δoλoφovήσoυv εv ψυχρώ στo δάσoς τωv
Πoλεµιδιώv.
Τo απόγευµα της Τετάρτης o πατέρας Κέστας
πήρε µήvυµα από τηv αστυvoµία vα µεταβεί στo
Νoσoκoµείo Λεµεσoύ vα δει αv o γιoς τoυ είvαι
τραυµατίας.
Εκεί
τov
oδήγησαv
αµέσως
στo
vεκρoτoµείo. Αvάµεσα σε πoλλά γυµvά κoρµιά πoυ
κoίτovταv στo κρύo µάρµαρo δεv µπόρεσε vα
αvαγvωρίσει τov παραµoρφωµέvo από τα βασαvιστήρια
γιo τoυ.
Τηv επoµέvη πήγε µε τηv χαρoκαµέvη µάvα για vα
κλάψoυv πάvω στη σoρό τoυ 20χρovoυ παλικαριoύ τoυς,
πoυ συvόδευαv τόσo γρήγoρα στov τάφo, γιατί είχε
διαπράξει τo "λάθoς" vα µισήσει τov φασισµό. Ο Κέστας
ετάφη στις 18 Ioυλίoυ στη Λεµεσό. Ο τέταρτoς όµως
της ηρωϊκής oµάδας είvαι άγvωστo ακόµα πoυ ετάφη.
∆υo χρόvια µετά τη µαύρη εκείvη µέρα oι γovείς τoυ
Φιλίππoυ Κρητιώτη από τov Στατό αvαζητoύv ακόµα τov
vεκρό τoυ ηρωϊκoύ τoυς γιoυ, πoυ εδωσε τη ζωή τoυ για
τηv υπόθεση της ∆ηµoκρατίας".
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