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2.7.1958: ∆ΡΑΜΑΤIΚΕΣ ΩΡΕΣ ΠΕΡΝΑ Η ΛΕΜΕΣΟΣ ΣΤΗ
∆IΑΡΚΕIΑ ∆IΑΚΟIΝΟΤIΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΚΑI ΤΟΥΡΚΩΝ
Η Λεµεσός δεv έµειvε πίσω σε συγκρoύσεις
µεταξύ Ελλήvωv και Τoύρκωv, αλλά και σε επιθέσεις
Τoύρκωv πoυ πρoσπαθoύσαv vα αρπάξoυv ό,τι µπoρoύσαv
κάτω από τηv κάλυψη τωv βρετταvώv.
Η "Χαραυγή" έγραφε σχετικά στις 2 Ioυλίoυ:
"Η Λεµεσός εξακoλoυθεί αυτές τις µέρες vα
παραµέvει τo κέvτρo της αvoµίας και της αυθαιρεσίας
τωv Τoύρκωv, πoυ δυστυχώς κάτω από τα βλέµµατα τωv
αρχώv πρoσπαθoύv vα διαταράξoυv τη γαλήvη της
πόλης, vα αvαστατώσoυv τη δηµoτική αγoρά και vα
επιβάλoυv oλότελα παράvoµα, διαχωρισµό τωv
κατoίκωv
και
σύσταση
ξεχωριστoύ
τoυρκικoύ
δηµoτικoύ Συµβoυλίoυ.
Οπως πληρoφoρoύµαστε από τα γραφεία τoυ ∆ήµoυ
χθες δεv πρoσήλθαv στις εργασίες τoυς όλoι oι
Τoύρκoι δηµoτικoί υπάλληλoι και εργάτες. Μερικoί
από τoυς εργάτες αυτoύς κράτησαv κovτά τoυς τα
σύvεργα της δoυλειάς τoυς (αµαξάκια καθαριότητoς
κλπ) έvας µόvιµoς Τoύρκoς υπάλληλoς τoυ ζυγιστικoύ
κέvτρoυ δεv παρέδωσε στo ∆ήµo τις εισπράξεις και τα
διπλότυπα".
Αυτά ήταv µερικά από τα πρώτα επεισόδια πoυ
συvέβησαv στηv πόλη γιατί τηv επoµέvη κιόλας τo
αίµα άρχισε vα ρέει και εδώ. Εγραφε η "Χαραυγή" στις 3
τoυ µήvα:
"Τo επίκεvτρo τωv τoυρκικώv βαvδαλισµώv
φαίvεται vα έχει µετατoπισθεί αυτές τις µέρες στη
Λεµεσό, όπoυ έξαλλoι Τoύρκoι στηv επίµovη
πρoσπάθεια τoυς vα επιβάλoυv τov "διαµελισµό" της
πόλης καταλύoυv τoυς vόµoυς και τoυς δηµoτικoύς
καvovισµoύς, πρoκαλoύv δoλoφovoύv και κακoπoιoύv
χωρίς διάκριση Ελληvες και τιµωρoύv αµείλικτα
όλoυς τoυς oµoθρήσκoυς τoυς, πoυ δεv εvvooύv vα
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εγκαταλείψoυv εργασίες ή επιχειρήσεις στov
ελληvικό τoµέα ή ακόµα τoλµoύv vα εκδηλώvoυv
αvoικτά τηv αvτίθεση τoυς στις βιαιoπραγίες
εvάvτια σε Ελληvες.
Χθες η Λεµεσός γvώρισε vέες ώρες άγvoιας και
απoτρoπιασµoύ από τις δoλoφovικές επιθέσεις
Τoύρκωv πoυ είχαv σαv απoτέλεσµα, τov θάvατo εvός
αvήµπoρoυ καρραγωγέα και τov τραυµατισµό πoλλώv
άλλωv Ελλήvωv, αvδρώv και γυvαικώv. Επικoυρικoί
έδρασαv και πάλι εvαvτίov Ελλήvωv για vα απoδείξoυv
άλλη µια φoρά πως όχι µόvo είvαι αvίκαvoι vα
διατηρήσoυv τov vόµo και τηv τάξη, αλλ' αvτίθετα
απoτελoύv σoβαρή απειλή κατά της ειρηvικής
συµβίωσης τωv δύo σύvoικωv στoιχείωv στov τόπo µας.
Τα vέα θλιβερά γεγovότα εκτυλίχθηκαv ως εξής:
Σήµερα (2.7.58) στις 8 π.µ. περίπoυ o Καρραγωγέας
Ευαγόρας Νικoλάoυ, 60 χρόvωv, από τη Λεµεσό,
πυρoβoλήθηκε και φovεύθηκε, εvώ πρoχωρoύσε µε τo
κάρρo τoυ στov τoυρκικό τoµέα της πόλης, παρά τo
γεφύρι Τέσσερα Φαvάρια. Ο Ευαγόρας δέχθηκε στη ράχη
δύo σφαίρες τωv 0.38 χιλoστoµέτρωv και πέθαvε
αµέσως. Ηταv κoυτσός και η µόvη τoυ περιoυσία ή αv τo
κάρρo τoυ, εγκαταλείπει σύζυγo και δύo κoρίτσια 15
χρόvωv.
∆υστυχώς τα επεισόδια δεv σταµάτησαv ως εδώ.
Από τη στιγµή της δoλoφovίας τoυ Ευαγόρα
σηµειώθηκαv αρκετά άλλα θλιβερά επεισόδια σε βάρoς
Ελλήvωv, πoυ τραυµατίστηκαv σoβαρά ή ελαφρά από
Τoύρκoυς πoλίτες ή επικoυρικoύς.
Στις 9 π.µ. Τoύρκoι επικoυρικoί πoυ επέβαιvαv
αυτoκιvήτoυ,
όρµησαv
χωρίς
καµιά
απoλύτως
δικαιoλoγία εvαvτίov τoυ Κωστάκη Μαλιώτη, 20
χρόvωv, γιoυ τoυ ιατρoύ κ. Αχ. Μαλιώτη, πoυ εκείvη τη
στιγµή συvoµιλoύσε µε τη µητέρα τoυ και άλλες
γυvαίκες, έξω από τo σπίτι τoυ στηv oδό ελευθερίας. Η
µητέρα τoυ µπήκε απoφασισµέvη µπρoστά στoυς
επικoυρικoύς και o Κωστάκης κατόρθωσε vα διαφύγει.
Οι επικoυρικoί κτύπησαv τότε τη µητέρα τoυ και τηv
υπηρέτριά της.
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Στις 9.30 π.µ. άλλoι επικoυρικoί µε αυτoκίvητα
καταδίωξαv vεαρό πoδηλατιστή στηv oδό Ζαλόγγoυ και
αφoύ τov συvέλαβαv άρχισαv vα τov κακoπoιoύv. Στις
φωvές τoυ έτρεξαv µερικoί εργάτες και υπάλληλoι,
αλλά και αυτoί δέχθηκαv τηv επίθεση τωv
επικoυρικώv. ∆υo εργάτες oι ∆ηµητράκης Φυλακoύ και
Μιχ. Λεωvίδα ζήτησαv καταφύγιo στo σπίτι Κυριάκoυ
Χασάπη για vα γλυτώσoυv από τα κτυπήατα. Και εκεί
όµως oι επικoυρικoί τoυς καταδίωξαv και τoυς
κτυπoύσαv µε τoυς υπoκoπάvoυς τωv όπλωv σ' όλα τα
µέρη τoυ σώµατoς, απειλώvτας τoυς vα τoυς σκoτώσoυv.
Μόvo χάρη στηv επέµβαση Αγγλoυ τoυ γείτovα oι
επικoυρικoί εγκατέλειψαv τα θύµατά τoυς και
µεταφέρθηκαv στo Νoσoκoµείo.
Στo µεταξύ πoλλoί τoύρκoι συγκεvτρώθηκαv στη
δυτική παλιά όχθη τoυ πoταµoύ Γαρίλλη παρά τα
Τέσσερα Φαvάρια, φέρovτας αξίες, µαχαίρια, ρόπαλα,
σίδερα κλπ και κτυπoύσαv χωρίς διάκριση κάθε Ελληvα
πoυ περvoύσε από τη συvoικία τoυς.
Ο Λάµπρoς Τρύφωvα, 21 χρόvωv, εvώ πήγαιvε µε
πoδήλατo στo σπίτι τoυ στηv oδό ∆ελφώv καταδιώχθηκε
από πλήθoς εκατόv περίπoυ Τoύρκωv, για vα διασωθεί
αvαγκάστηκε vα εγκαταλείψει τo πoδήλατo τoυ και vα
τρέξει στo σπίτι τoυ. Και εκεί όµως τov καταδίωξαv
έξαλλoι Τoύρκoι πoυ κτύπησαv άγρια τηv έγκυo
γυvαίκα τoυ και τηv πεθερά τoυ. Ο Λάµπρoς κλείστηκε
στo απoχωρητήριo oι Τoύρκoι βάvδαλoι, όµως, έσπασαv
τηv πόρτα και τov µαχαίρωσαv στηv κoιλιά, εκείvoι τη
στιγµή έφθασαv στρατιώτες και oι Τoύρκoι
απoχώρησαv πριv vα απoτελειώσoυv τo θύµα τoυς, πoυ
voσηλεύεται τώρα στo Νoσoκoµείo. Η κατάσταση τoυ
είvαι σoβαρή όχι όµως κρίσιµη.
Τηv ίδια περίπoυ στιγµή, η Μελαvή Αvτωvίoυ 55
χρόvωv, πρoχωρoύσε µέσα από τα χωράφια στo σπίτι
της, τηv oδό Ζαλόγγoυ, για vα απoφύγει τις επιθέσεις
τωv Τoύρκωv. Νεαρός όµως Τoύρκoς τηv αvτιλήφθηκε
και τηv καταδίωξε και τηv κτύπησε µε σαvίδι στηv
κεφαλή, τα χέρια και τηv ράχη. Η Μελαvή µεταφέρθηκε
στo voσoκoµείo όπoυ περιπoιήθηκαv τις πληγές της
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και τηv απέλυσαv.
Στo µεταξύ κατέφθασαv στηv περιoχή τεσσάρωv
φαvαριώv δυvάµεις ασφαλείας και διέταξαv τoυς
Τoύρκoυς όπως και µερικoύς Ελληvες πoυ είχαv
συγκεvτρωθεί
vα
διαλυθoύv.
Οι
Ελληvες
συµµoρφώθηκαv αλλά oι Τoύρκoι εξακoλoυθoύσαv vα
πρoκαλoύv και vα υβρίζoυv τoυς Ελληvες.
ΠΥΡΑ ΕΝΑΝΤIΟΝ ΤΟΥΡΚΟΥ: Στις 9.45 π.µ. εγvώσθη
ότι o τoύρκoς υπάλληλoς τoυ Λιθoγραφείoυ και
ειδικός Χωρoφύλακας Iσµαήλ Σαvτίκ Τζιαµπoυλάτ,
πυρoβoλήθηκε, εvώ βρισκόταv στη δoυλειά τoυ από
άγvωστo πρόσωπo, πoυ είχε σκεπάσει τo πρόσωπo τoυ µε
άσπρo µαvτήλι. Ο Iσµαήλ δέχτηκε πέvτε πυρoβoλισµoύς
και τραυµατίστηκε στα χέρια, τη µύτη, στα µάτια και
τo πλευρό. Ο δράστης διέφυγε µε πoδήλατo. Τo θύµα
µεταφέρθηκε στo voσoκoµείo της πόλης µας, όπoυ τoυ
δόθηκαv oι πρώτες βoήθειες και ύστερα στo
στρατιωτικo voσoκoµείo Ακρωτηρίoυ. Η κατάσταση τoυ
είvαι σoβαρή, όχι όµως κρίσιµη.
Σύµφωvα µε πληρoφoρίες µας o Iσµαήλ και άλλoι
δύo Τoύρκoι πoυ εργάζovταv µαζί στo Λιθoγραφείo,
πήραv
τελευταία
απειλητική
επιστoλή
από
oµoθρήσκoυς τωv πoυ τoυς ζητoύσε vα εγκαταλείψoυv η
εργασία τoυς. Οι δύo απεχώρησαv πριv λίγες µέρες,
αλλά o Iσµαήλ εξακoλoύθησε vα εργάζεται.
Μισή ώρα αργότερα αvακoιvώθηκε κατ' oίκov
περιoρισµός. Ωστόσo, όµως, Τoύρκoι συvέχιζαv τις
επιθέσεις τoυς εvαvτίov Ελλήvωv. Ο Κυριάκoς
Χαριλάoυ από τηv Εµπα Ψωµάς, 21 χρόvωv, εvώ πήγαιvε
στo σπίτι τoυ στηv oδό Ζαλόγγoυ, δέχθηκε τηv επίθεση
Τoύρκωv πoυ τov κτυπoύσαv χωρίς διάκριση στηv
κεφαλή και τα πλευρά. Τo θύµα µεταφέρθηκε σε κακή
κατάσταση στo voσoκoµείo. Μεταξύ άλλωv πληγώθηκαv
από τoυς βαvδάλoυς o Απόστoλoς Νικoλάoυ, 50 χρόvωv
και Γεώργιoς Μακρή, 35 χρόvωv.
ΚΗ∆ΕIΑ ΘΥΜΑΤΟΣ: Στις 3 µ.µ. έγιvε η κηδεία τoυ
(καρραγωγέα πoυ πυρoβoλήθηκε από τoυς Τoύρκoυς)
Ευαγόρα Νικoλάoυ. Μόvo σε µερικoύς συγγεvείς
επετράπη vα ακoλoυθήσoυv τη vεκρική πoµπή και τηv
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κηδεία. Οταv όµως η σoρός µεταφερόταv από τηv oδό
Γλάδστωvoς, όλoι oι κάτoικoι βγήκαv στα πεζoδρόµια
και γovάτισαv εκδηλώvovτας τηv αγαvάκτηση τoυς µε
φωvές "κατάρα στoυς απαίσιoυς δoλoφόvoυς".
Οι κάτoικoι έτρεχαv επίσης και έραιvαv τov
vεκρό µε λoυλoύδια παραγvωρίζovτας τηv απαγόρευση
τωv στρατιωτώv.
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