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ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ ΚΛΗΡΙΔΗΣ 

Συμπληρώθηκαν 63 χρόνΙα από το 
Κίνημα της 21ης Οκτωβρίου 1931, Ήταν 
ημέρα Τετάρτη όταν άρχισαν στις 3 μ.μ. 
να κρούουν οι καμπάνες των εκκλησιιί.:ιν. 

Χιλιάδες λαού συγκεντρώθηκαν στην 

Εμπορική στην οδό Λήδρας δια 

να ακούσουν τους βουλευτές του που εί

χαν παραιτηθεί aπό το Νομοθετικό Σώ

μα. Αφού μίλησαν οι βουλευτές Γεώρ

γιος Χατζηπαύλου, Σταύρος Σταυρινά

κης, Ν. Κλ. Λανίτης και Θεοφάνης Θεο

δίποu, απεφασίσθη όπως βουλευτές με

ταβούν στο κυβερνείο και παραδώσουν 

στον κυβερνήτη Ρόναλ Στορς ψήφι

σμα των παραιτηθέντων βουλευτών, δια 

να το μεταφέρει στην αγγλικr'1 κυβέρνη

ση, που θα αναχωρούσε την επόμενη 

22 .. 10.1931 για το Λονδίνο. 

Ο λαός σε μια ακο· 

~'""---- τους βουλευτές του προς το 

κυβερνείο. Εζήτηααν οι να 

συναντήσουν τον κυβερνήτη, αλλά εκει

νος ηρνήθη να τους συναντήσει Εξήλθε, 

τότε, στον εξώστη ο διοικητής Λευκωσίς 

Ντέϊβης και διέταξε τη διάλυση του 

Ο ηρνήθη να διαλυθεί. 

ο 

πqδοσφαφιστής του ΑΠΟΕΛ 

Κληρίδης 

στην 

οροφή του κατέβασε την αγ-

οημαία και ύψωσε την ελληνική. Τό

τε, ο Χαρτ Ντέιβης διέταΕε π1ν Αστuνο .. 
μία να στον . , προς εκ-
φοβισμό του λαοι:ι. 

Μια σφαίρα κτύπησε τον Ονούφριο 

Νfκος Καρύδnς 

Κληρίδη, όστις έπεσε αιμόφυρτος από τη 

στέγη και μεταφέρθη αμέσως εις το Γενι

κό Νοσοκομείο. Ο λαός εξεμάνη και 

λε φωτιά δια να κάψει τελικά το κυβερ

νείο. Ο κuβερνrιτης και οι συνεργάτες του 

έφυγαν από το πίσω μέρος προς το Στρό·· 

βολο. Ενώ το κυβερνείο φωτιά ο 

λαός διελuθη. Την επόμενη 22.10.1931 ο 
Ονούφριος Κληρίδης απέθανε στο Νοσο

κομείο. Όλοι οι κώδωνες των εκκλησιών 

έκρουσαν πένθιμα και σε όλα τα σωμα

τεία, οικίας και καταστήματα υψώθηκαν με

σίστιες ελληνικές σημαίες. Η κηδεία έγινε 

την Παρασκευή, 23.1 Ο. 1931, εις την Φανε
ρωμένη, προίσταμέvου του αρχιεπισκό

που Κυρίλλου Γ'. 

Από τη Φανερωμέvη προς το Πα· 

λaιό Νεκροταφείο όπου 

λαοίι μετείχαν της 

της πομπής εuρίσκοvτο ο 

Κύριλλος Γ', ο δήμαρχος Θεμιστοκλής 

Δέρβης και οι βουλευτές. 

Κατά γενική ομολογία η 

νη υπrΊρξε η μεγαλuτέρα μέχρι 

εκεί

m)μερα 

1931· στην Πέρασαν 30 
1960 σχεδόν αφοι:ι και 

δενετελούvτο. 19.1.1961 
(ημέρα εορτής του Μακαρίου), με ανοικτή 

μου επιστολή στον Τύπο προς το Μακf.:χ

ριο και το δήμαρχο Θ. Ν. Δέρβη έκαμvα ει

σr'lγηση όπως ανεγερθεί προτομr'j του Ον. 

Κληρίδη. Στις 20.10.1961 τέλεσα το μνη
μόσuνό του στην εκκλησία Αγίου Σπυρίδω

νος 


