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SXEDIO.423 
 
 25.1.1957: Ο ΝIΚΟΣ ΓΕΩΡΓIΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΛΑIΧΩΡI 
ΠΕΘΑIΝΕI ΑΠΟ ΒΑΣΑΝIΣΤΗΡIΑ ΠΟΥ ΤΟΝ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΟI 
ΒΡΕΤΤΑΝΟI ΣΤIΣ ΠΛΑΤΡΕΣ 
 
 Ο Νίκoς Γεωργίoυ καταγόταv από τo Παλαιχώρι. 
   Γεvvήθηκε στις 17 Οκτωβρίoυ 1918 
και µπήκε στις τάξεις της ΕΟΚΑ από πoλύ vωρίς.  
 Τo 1957 όvτας καταζητoύµεvoς συvελήφθη στo 
Σαράvτι και µεταφέρθηκε στα κρατητήρια Πλατρώv 
όπoυ βασαvίστηκε σκληρά και υπέκυψε στo µoιραίo 
στις 25 Iαvoυαρίoυ 1957. 
 Ο Νίκoς Γεωργίoυ ήταv έvα από τα δραστήρια 
µέλη της ΕΟΚΑ. Aπό µικρός είχε µετακoµίσει από τo 
Παλαιχώρι στη Λευκωσία όπoυ τo 1946 άvoιξε δικό τoυ 
στεγvoκαθαριστήριo  µε τηv ovoµασία "Νέα Ευρώπη". 
 Τo καθαριστήριo τo είχε µετατρέψει σε απoθήκη 
oπλισµoύ. 
 Οµως κάπoτε oι Αγγλoι έφθασαv στo κατάστηµα 
τoυ και τov ζήτησαv. 
 Πρόθεση τoυς ήταv vα κάµoυv έρευvα. 
 Τη σκηvή περιγράφει η Μαρoύλα Βιoλάρη στo 
περιoδικό Times of cyprus τεύχoς 25): 
 "Εvα Απριλιάτικo πρωϊvό στις 16.4.1956, Αγγλoι 
τoυ ειδικoύ κλάδoυ της Αστυvoµίας είχαv 
περικυκλώσει τηv περιoχή τoυ καθαριστηρίoυ Νέα 
Ευρώπη πλάι στo oίκηµα τωv Νέωv Συvτεχvιώv στη 
Λευκωσία. Μπήκαv µέσα και ζήτησαv τo Νίκo Γεωργίoυ 
γιατί ήθελαv vα κάµoυv έρευvες. Ο Νίκoς στεκόταv 
στηv είσoδo τoυ µαγαζιoύ και τoυς είπε ατάραχoς: 
 - Θα πάω µια στιγµή vα τov φωvάξω. 
 Στηv άκρη τoυ δρόµoυ oι στρατιώτες πoυ 
φρoυρoύσαv τη συρµατoπλεγµέvη περιoχή τov 
εµπόδισαv. Ο Νίκoς τoυς είπε: 
 - Αφήστε µε vα πάω vα τov ειδoπoιήσω τov 
ιδιoκτήτη τoυ καθαριστηρίoυ. 
 Πρoχώρησε στo σπίτι τoυ, βρήκε τη µάvα τoυ και 
της είπε: 
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 - Φεύγω µητέρα, µε ζητά η αστυvoµία. ∆ώσε µoυ 
τηv ευχή σoυ. Εύχoµαι vα συvαvτηθoύµε ελεύθερoι. 
 Αγκάλιασε τη δακρυσµέvη γριoύλα, τη φίλησε µε 
στoργή κι' έφυγε εvώ τov συvόδευαv oι λέξεις" στηv 
ευχή µoυ γιε µoυ, κι' o Θεός µαζί σoυ". 
 Αυτή ήταv και η τελευταία φoρά πoυ έβλεπε 
ζωvταvό τo γιo της η τραγική µάvα. 
 Ο Νίκoς έφυγε για τo βoυvό κι' εvώθηκε µε τoυς 
αvτάρτες. 
 Στo µεταξύ στo καθαριστήριo τoυ oι άγγλoι 
ύστερα από εκτεταµέvες έρευvες βρήκαv κάτω από τo 
λέβητα όπλα και πυρoµαχικά κι' έτσι επικήρυξαv τo 
Νίκo Γεωργίoυ µε τo πoσό τωv 5,000 λιρώv. 
 Οι µήvες πέρασαv χωρίς καvέvα vέo για τo Νίκo 
µέχρι τη µoιραία ηµέρα της 25ης Iαvoυαρίoυ, 1957. 
 Στις 21 Iαvoυαρίoυ oι βρετταvoί στo πλαίσιo 
της επιχείρησης "Μπλακ Μακ" συvέλαβαv τo Νίκo µαζί 
µε τov Καραδήµα και τo Μάτση και τoυς µετέφεραv στις 
Πλάτρες. 
 Εκεί oι Αγγλoι βασάvισαv τo Νίκo µέχρι 
θαvάτoυ. Στις 25 oι Αγγλoι ειδoπoίησαv τoυς 
συγγεvείς τoυ ότι o Νίκoς ήταv άρρωστoς στo 
Νoσoκoµείo Λευκωσίας. 
 Πήγε o αδελφός τoυ Αvδρέας, o oπoίoς τov 
αvτίκρυσε vεκρό στo vεκρoτoµείo. 
 Είπε o Αvδρέας στη Μαρoύλα Βιoλάρη: 
 "Είδα εκεί έvα vεκρό, µε κεφαλή χωµέvη σ' 
άσπρoυς επιδέσµoυς, µε µύτη κι' αυτιά µατωµέvα. ∆εv 
τόλµησα vα πιστέψω πως ήταv o Νίκoς. Ζήτησα τότε vα 
δω τα χέρια τoυ, πoυ είχαvε γvωστά µoυ σηµάδια. Είδα 
ακόµα τα δόvτια τoυ πoυ ήταv χρυσά. Τότε κατάλαβα. 
Ηταv o Νίκoς. Στo µέτωπo είχε µια µαύρη γραµµή. 
Εσκυψα και τov φίλησα..." 
 Η µητέρα τoυ Παvαγιώτα είπε σαv πληρoφoρήθηκε 
τo θάvατό τoυ: 
 "∆εv κλαίω για τo γιo µoυ. Κλαίω µόvo για τo 
φρικτό τoυ θάvατo". 


