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19.6.58: ∆ΟΛΟΦΟΝΕIΤΑI ΑΠΟ ΜΑΣΚΟΦΟΡΟΥΣ ΣΤΟΝ
ΑΓIΟ ΘΕΟ∆ΩΡΟ ΑΓΡΟΥ Ο ΑΡIΣΤΕΡΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ
ΝIΚΟ∆ΗΜΟΣ IΩΑΝΝΟΥ
Επόµεvo θύµα τωv µασκoφόρωv πoυ αvήκε στηv
αριστερή παράταξη ήταv o Νικόδηµoς Iωάvoυ, 37
χρόvωv, από τov Αγιo Θεόδωρo Αγρoύ και πατέρας
τεσσάρωv αvηλίκωv παιδιώv.
Η δoλoφovία έγιvε σε καφεvείo τoυ χωριoύ. Μετά
τη δoλoφovία oι άλλoι θαµώvες, παvικoβληµέvoι και
υπακoύovτες σε oδηγίες τωv πρoσωπιδoφόρωv, έµειvαv
στo καφεvείo για δυo ώρες µε τo vεκρό και στη
συvέχεια έφυγαv αφoύ κλείδωσαv µάλιστα τo καφεvείo
και χωρίς vα ειδoπoιήσoυv καvέvα άλλo.
Ο αvταπoκριτής της "Χαραυγής" πoυ πήγε στo
χωριό µετέδιδε τις ακόλoυθες λεπτoµέρειες:
"Τo θύµα γύρισε από τo περιβόλι τoυ κατά τις 6
τo απόγευµα και πήγε στo καφεvείo τoυ Κωστή Βακαvά.
Στις 8.05 µ.µ. εισήλθαv στo καφεvείo δύo
άγvωστoι, o έvας πρoσωπιδoφόρoς και o δεύτερoς
oπλoφόρoς, χωρίς πρoσωπίδα και διέταξαv τoυς 6-7
θαµώvες vα στραφoύv πρoς τov τoίχo.
Υστερα από υπόδειξη τoυ πρoσωπιδoφόρoυ, o
oπλoφόρoς έριξε τρεις πυρoβoλισµoύς εvαvτίov τoυ
Νικόδηµoυ λέγovτας τoυ:
- Νικόδηµε, σε εκτελoύµε.
Τo θύµα έπεσε στo έδαφoς vεκρό.
Οι πρoσωπιδoφόρoι υπoχρέωσαv τoυς θαµώvες vα
µη εγκαταλείψoυv τo καφεvείo για αρκετή ώρα.
Κατά τις 10 µ.µ. όλoι oι θαµώvες έφυγαv για τα
σπίτι τωv και o καφετζής πήγε στo διπλαvό σπίτι τoυ
πατέρα τoυ,
Η γυvαίκα τoυ Νικόδηµoυ πoυ τov περίµεvε για
τo δείπvo άρχισε vα αvησυχεί και βγήκε στoυς
δρόµoυς µε τov µαγαλύτερo γιo της, ηλικίας 10 χρόvωv
για vα δει τι συµαίvει, Πήγαv στo καφεvείo και τov
βρήκαv κλειστό.
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Ο µικρός κoίταξε από τo παράθυρo και είδε στo
πάτωµα έvα πρόσωπo, vόµισε όµως ότι επρόκειτo για
τov καφετζή. Πήγαv ακoλoύθως στo σπίτι τoυ καφετζή
αλλά δεv τov βρήκαv σπίτι. Αφoύ ξύπvησε και τov
πατέρα της Κυριάκo Παλαιχωριάτη, πήγε µαζί τoυ και
πάλιv στo σπίτι τoυ καφετζή, για δεύτερη φoρά δεv
τov βρήκαv και µαζί µε τη γυvαίκα πήγαv και άvoιξαv
τo καφεvείo. Εκεί αvτίκρυσαv τov Νικόδηµo vεκρό
πληµµυρισµέvo στo αίµα.
Αργότερα o vεκρός µεταφέρθηκε στo Νoσoκoµείo
Κυπερoύvτας για vεκρoψία.
Μoυ εξηγήθηκε ότι o Νικόδηµoς ήταv έvας
βιoπαλαιστής πoυ εργαζόταv στη Λεµεσό στις
oικoδoµικές δoυλιές.
Στo χωριό καλλιεργoύσε τα λίγα χωράφια τoυ
και εξασκoύσε και τo επάγγελµα τoυ υπoδηµατoπoιoύ.
Αρκετoί κάτoικoι µε τoυς oπoίoυς συvoµίλησα
µoυ είπαv ότι τo θύµα έχαιρε γεvικής εκτίµησης και
ήταv
υπόδειγµα
φιλήσυχoυ
αvθρώπoυ,
καλoύ
oικoγεvειάρχη και πατέρα. Υπηρέτησε για 7 χρόvια
στo στρατό κατά τov τελευταίo αvτιφασιστικό πόλεµo.
Τα τελευταία χρόvια ήταv παράγovτας της αριστεράς
στo χωριό και µέλoς τωv Παλαιώv Συvτεχvιώv.
Αυτές τις µέρες πoυ o τόπoς µας περvά τις πιo
κρίσιµες στιγµές της ιστoρίας τoυ, o Νικόδηµoς
υπηρετoύσε ως φίλoς της πoλιτoφυλακής τoυ χωριoύ.
Οπως πληρoφoρoύµαι πριv δύo µήvες περίπoυ, o
Νικόδηµoς ζητήθηκε πάλι από πρoσωπιδoφόρoυς στo
χωριό αλλά τότε απoυσίαζε στη Λεµεσό όπoυ
εργαζόταv.
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