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Κόπασε η επαναστατική μπάρα στη Λευ

κωσία, στήθηκαν μπλόκα, οι προσβάσεις 
προς την πρωτεύουσα αποκλεlσrηκαν yια 
να μην περάσουν οπλοφόροι από τηv 
ύπαιθρο, τrεριορίστηκε η κυκλοφορία τα 
βράδια, στάληχαν αεροπλάνα να πετά

ξουν σε χαμηλά ύψος yιa να τρομοκρατή

σουν πόλεις και χωριά, και η φλόγα της 

εξέγερσης μεταδόθηκε αστραπιαία σ' όλη 
την Κύπρο. 

Στο Βαρώσι ο αναβρασμός τρομοκρά

τησε τους Εγγλέζους που μετάφεραν τις 

οικογένειες τους σε πλοία που αγκuροβο
λούσαν στο λιμάνι. Οι Βαρωσιώτες συγ
κράτησαν συλλαλητήριο σrην αγορά το 

βράδυ της 23ης Οκτωβρίου. Απ' εκεί 
πήγαν στον Άη Νικόλα όπου μίλησαν οι Γ. 
Μυλωνάς, Ν. Χατζηδημητρlου, Ν. Πατα

τράκας. 

Κι ύστερα τα πλήθη εvθουσιώντα κατευ

θύνθηκαν στο διοικητήριο για την ανύ
ψωση της Ελληvικr)ς σημαίας. 

Την επόμενη κυκλοφόρησαν χιλιάδες 

προκηρύξεις, σήμαναν συναγερμό οι 

καμπάνες, λαοθάλασσα από το 
Δημαρχείο, ακολούθησαν σποραδικές 
αντιστασιακές συγκεντρώσεις. 

Στις 25 Οκτωβρίου 1931 διαδραματίστη
καν αιματηρά επεισόδια. Τη νύχτα ομάδες 
επιτέθηκαν στον αστυνομικό σταθμό, 

έδιωξαν· τους αστυνομικούς έκαναν τα 

πάντα γυαλιά καρφιά. Ακολούθησε νυκτε

ρινή διαδήλωση. 

Ένοπλα τμήματα αποπειράθηκαν v' ανα
κόψουν rα πλήθη, ο λαός αντέδρασε με 
θυελλώδη κατά μέτωπο με ξuλα 
και ρόπαλα, έτρεψε σε άτακτη τους 

Α νασuvτάχθηκαν, δοκίμι::ισaΙΙ" νέα επιι:π:arι 
οι στρατιώτες. Μα οι 8αρωσιώτες τους 

περfμεvαν. Ακροβολίστηκcν αε στέγες και 
μπαλκόνια κι όταν εμφανtσrηκαν οι 
Άyyλ<>ι αrιεrtλεσαν στόχο ενός rφωτο
φαvούς καταιγισμού λίθων, ξύλων, μπου
κάλων, που .τους ανάγκασαν σε ..• αvώ
μαλη αvαδiπλωση. 

Οι σrραrιώrες σκότωσαν με 
σμούς το Νικάλa Χριστοφή, anό τον 
Καραβά, ΚQΙ με 
Νικόλα Χρισrοφή αtι:ό τον 
το Γρηγόρη ΧQτζημιχαήλ από τον Άγιο 
Αμβρόσιο και άλλους. Απόσπασμα αυvt

λαβε το Μητροπολίτη. 

Στη Λεμεσό τις ψυχές πυρπόλησε ο 
Νικόδημος Μυλωνάς. Οι Άγγλοι σuνtλα· 
βαν τον Μητροπολίτη την αυγή. Κηίτrη

σαv οι καμπάνες, ο κόσμος επιτέθηκε 
εναντίον αποσπάσματος στη ΜητρόΠQλη 
κι οι Άγγλοι πυροβόλησαν ΚQΙ σκ6rωσ{1ν 
τον Παναyιωτη .ι<aι 

rραψάτισαv '-'/''"""'c''

Σ' όλη την Κύπρο ακολούθησαν φοβzptς 
συvθtικες. Έγιναν δεκάδες συλλήψεων, 
άνθρωrτοι βασανiστηκαν, φυλακίσrηκαv, 
υπέφεραν ra Πάνδεινα. Κι η εξέγερση rou 
Οκrωβρίοu του 1931 στην κατα· 
πίεση, τον τρόμο και την άγρια ""''}"''".π' 
της aποικιοκρατίας. 

Καλοκαιρινό θέρετρο 
Έφτασαν δυο μπουμπουνητό 

και μια μικροuλα μπόρα 

να πάρει το καλοκαιράκι 

τις αποσκευές του και να φύγει 

Και των δέντρων τα φuλλα, σάμπως 

σκηνικό μιας παράστασης που τέλειωσε, 

αδύναμα να σηκώσουν τη θλlψη ενός φινάλε 

με την πίκρα τόσων aποχαιρετισμών 

ένα-ένα μαραζώνουν και πέφτουν. 

Τάκη Νικολaiδη 


