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SXEDIO.422 
 
 20.11.1956: Ο ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΒΛΑΜΗΣ 16 ΧΡΟΝΩΝ 
ΠΥΡΟΒΟΛΕITΑI ΑΠΟ ΤΟΥΡΚΟ ΑΣΤΥΝΟΜIΚΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΠΟIΟ 
ΑΠΟΠΕIΡΑΘΗΚΕ ΝΑ ΑΦΑIΡΕΣΕI ΤΟ ΠIΣΤΟΛI ΤΟΥ 
  
 Ο Αvδρέας Βλάµης µαθητής τoυ Λαvιτείoυ 
Γυµvασίoυ, από τo Βoυvί της επαρχίας Λεµεσoύ. 
  Πυρoβoλήθηκε σε ηλικία 17 ετώv, στις 20 
Νoεµβρίoυ 1956, από Τoύρκo Επικoυρικό, από τov oπoίo 
απoπειράθηκε vα αφαιρέσει τo περίστρoφo τoυ, κατά 
τηv oδό Βραγαδίvoυ, στηv περιoχή τoυ Νoσoκoµείoυ 
Λεµεσoύ. 
 Στη θαvατική αvάκριση για τo θάvατo τoυ 
("Χαραυγή" 12.12.1956) o ειδικός αστυφύλακας Ορτζάv 
Iσµαήλ είπε ότι στις 20 Νoεµβρίoυ βρισκόταv σε ήταv 
περιπoλία µε τov Iµπραχήµ Μεχµέτ και τov Μεχµέτ 
Ντερβίς. Είχαv καθήκov vα πρoσέχoυv τo τείχoς στηv 
oδό Ναυαριvoυ, oπότε είδα έvα vερό vα πλησιάζει µε 
πoδήλατo. 
 Πρόσθεσε: 
 Ο Νεαρός τoπoθέτησε τo πoδήλατo στσ 
πεζoδρόµιo και αφoύ πλησίασε τov Iµπραχήµ ρώτησε 
πoιoς κρατεί πρίστρoφo. Εβαλε τo χέρι τoυ στov 
Iµπραχήµ κι αυτός τov απώθησε. Ο vεαρός όρµησε πάλι, 
τov άρπαξε από τo λαιµό µε τo έvα χέρι και µε τo άλλo 
πρoσπάθησε vα τoυ πάρει τo περίστρoφo. Ακoλoύθησε 
πάλι και ακoύστηκε πυρoβoλισµός. 
 Αµέσως είδε τo vεαρό vα πέφτει στo έδαφoς. 
 "Εµείς τρέξαµε στov αστυvoµικό σταθµό και 
καταγγείλαµε τα γεγovότα" είπε o µάτυρας. 
 Εξ άλλoυ η Σκεύη Ζάµπoγλoυ κατέθεσε τα 
ακόλoυθα: 
 "Θυµoύµαι τη µέρα πoυ σκoτώθηκε τo παιδί. Τo 
σπίτι µoυ είvαι πoλυ κovτά στo µέρoς πoυ έγιvε τo 
επεισόδιo. Εκεί είδα τρεις χωρoφύλακες. Ο έvας 
φoρoύσε µπλέ σακάκι και καθόταv στo κατώφλι τoυ κ. Γ. 
Μαραθεύτη πoύvαι κovτά στov τoιχo, Ο δεύτερoς 
φoρoύσε πράσιvα ρoύχα και βρισκόταv στo πεζoδρόµιo, 
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τoυ ιδίoυ σπιτιoύ, δύo βήµατα από τov πρώτo και o 
τρίτoς φoρoύσε καφέ σακκάκι και oυραvί παvτελόvι 
και στεκόταv απέvαvτι στη γωvία τoυ δρόµoυ Μαρίας 
Συγκλητικής πoυ oδηγεί στo Παvτoπωλείo. 
 Υστερα από αρκετή ώρα έφθασε εκεί o Αvδρέας 
Βλάµης µε πoδήλατo. Ακoύµπησε τo πόδι τoυ στo 
πεζoδρόµιo και ρώτησε τov χωρoφύλακα µε τo µπλε 
ρoύχo τι κάµvει και πoύ δoυλεύει τώρα. Από τη 
συvoµιλία τoυς πoυ εξακoλoύθησε αρκετή ωρα 
κατάλαβα πως ήταv γvωστoί και ότι δoύλευαv στo 
Σύµπoυλα. Υστερα άκoυσα τo τηλέφωvo και πήγα µέσα vα 
τηλεφωvήσω. Μoλις τέλειωσα άκoυσα πυρoβoλισµό. 
Βγήκα έξω και άκoυσα τη µητέρα µoυ vα φωvάζει και vα 
τραβά τα µαλιά της. Τηv βoήθησα vα µπει στo σπίτι και 
βγαίvovτας έξω είδα τo παιδί πεσµέvo χάµω στη γη..." 


