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ΕΛΕΥΘΈΡΗ ΚVΘΡΕΑ 

Η ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΤΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΑΝΩΝ 

Η Κύπρος μετατράπηκε ξαφνικά σ' επαναστατικό .ηφαίστειο 

Γιtιννης Σnιινbς 
' ' 

ΤΟ ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ 

Τ ο βουητό της Οκτωβριανής θύελλας, 
πρωτακούστηκε από τη μεριό της Λόρνα

κας. Σόββατο βρόδυ της 17ης Οκτωβρίου 
1931, όταν μετό τον εσπερινό όρχισε 
ψιθυριστή η φήμη να διαδίδεται πως ο 

Μητροπολίτης Κιτίου Νικόδημος Μυλω
νός είχε συντόξει διόγγελμα για την 

"Ενωση με την Ελλόδα. 

Δεν προκόλεσε έκπληξη η ταχύπτερη 
φήμη. 

Οι ουρανοί ήταν ήδη σκουντρωμένοι και 
ψυχρό πόλιτικό αγιόζι φυσούσε εκείνο το 
φθινόπωρο των έντονων διαφωνιών ανό
μεσα στον κυβερνήτη και τους "Ελληνες 

βουλευτές της Κύπρου, που συζητούσαν 
το ενδεχόμενο υποβολής παραιτήσεων 

από το νομοθετικό σώμα. 

Και πραγματικά, την επόμενη μέρα, 

Κυριακή Πρωr, κυκλοφόρησε κατά χιλιά
δες το διάγγελμα και απετέλεσε το έναυ
σμα των δραματικών γεγονότων που ακο

λούθησα~ με αποκορύφωμα την 
εξέγερση των Οκτωβριανών. 

Ο Μητροπολiτης διακήρυπε όn οι υπό
δουλοι δεν ελευθερώνονται με ικεσlες κι 
εκκλήσεις στα αισθήματα των τυράνων, 
εστιyμάnζε την αποθράσυνση των 
Άγγλων που συμπεριφέρονταν με περι

φρόνηση "προς τους ικετεύοντες ευτε

λεlς δούλους" και τόνιζε πως ''οι Έλληνες 
της Κύπρου έπρεπε να λησμονήσουν τις 

διχόνοιες και ομονοούντες να υψώσουν 
υπό το φως της ημέρας, τη σημαlα της 

μετά της μητρός Ελλάδος Ενώσεως". 

ΟΙ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ 

ΤΩΝ ΒΟΥΛΕvτΩΝ 

Τ ο πύρινο εκεlνο διάγγελμα, που συνο
δεύτηκε με την ανακοlνωση της παραίτη-

σης του Νικοδήμου από τη Βουλευτική 
θέση, πpοκάλsοε δι.ιιδοχικtς eνr~ς. 

Στις 2 τα ΙJS«ιιι~Ρt rης 1Βης Οκ~ 
1931 πΡ<JΥματοποιήθηκε "Ούσκέψη Βου~ 
λευτώv οτην Αpχιsmακοτίή. 

Στις 19 ακολωΒησi'Ν άλλες δυο f{ννt
δρίες κι ανάκr:Ιινώf!ηκε tιtρς Πap4t""'fl1κaν 
από το βοuλειιtf1(ο αξtωμα οι Ν. κ.t·Λανt
της, Φ. Κυρtf:ικtδης, r. Αpαδιrnώτης. Δια
φωνούσαν ot, υπdλοιriοι 8: Ετ. ΣταιJptνά
κης, Λευκωσιας, θ. θεοδmου, Ορεινής, 

~ω:§2~α~:ο~='k:,:~· χ~: 
Γαλαrόrtουλος~ Πάφου,,, Χ. Νικολtιt~ 
Χρυσοχο(Jς και Κελοκεδάpων, Δ. ΣsβSpης 
Κερύνει.ας και Μ. ΣιaκαλλιJς. 

Η ΠΡΟΚΗΡV!Η ΤΗΣ ΕΡΕΚ 
Εξάλλου, στις 18 OκτωJSplou, η Εθνική 
Ριζοσπαuτική Ένωση Κύrφαιι, ~~&,. επανα
σταnκ1) της τrpακ1)ρυξη ~, την 
αξlωσιf της Kόrtρou και ·,~. ~w·rσ 
μέλη της ΕΡΕΚ: "τdaaow ως aκDrttιν των 
την μετd φανατισμαQ ε~ιν ,ης pεr<ι 
του Έλληνικοt) noλιτεtalftJ6~ou Ενώ
σεως της Κύπροu•. 

Με -rην πιο Πάνω πpοκήρυξη η /:ΡΕΚ 
προανάyyελλε την έκδοση sφημεplδας μs 
τον τίτλο "Αδιάλλακτος .. το Σάββατο 24 
Οκτωβρiου 1931. 

Ταυτόχρονα ο Νικσδημος εκφωνούο'ε 
ε'tιaναστι:iπΚό λόγο ατη Λδρvaκα κηptkt· 
σοντας cwunaκoή rου λαού crτην αποι· 
κιακή εξοvσtα. 

Στις ετrόuενες ώ(Jι;ς ο αναβικισμός απο~ 
κορυφωνόταν από οnψή t1B <rnγ/Jit, 

Στις 20 Oκ:rω(Jρiou ο Νιιlfόδηί.ιος μiληuε 
στη Λtμεtιό. Ο ΛανiΠJς έστειλε από tή 
Λεμεσό μήνυμα CΠ'()V Αχιλλέα ΑιμWανiδη 
στη Λευκωσiα για να στα.UΙ ηλεγpαφικrllς 



ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

σε Αθηναϊκή εφημερίδα. Στο κείμενο 

τηλεγραφήματος αναφερόταν πως το 

στάδιο Λεμεσού πλημμύρισε από κόσμο κι 

ότι ακολούθησε πρωτοφανής διαδr]λωση 

μ' επικεφαλής το Μητροπολίτη (Διατριβή 

Π. Στυλιανού '7 ο κίνημα του Οκτώβρη 
στην Κύπροn). 

Ο Αιμιλιαvίδης έβγαλε αντίγραφα του 

τηλεγραφήματος και φρόντισε να τοιχο

κολληθούν στην Εμπορική Λέσχη, την 

Αλάμπρα, δηλαδή, που βρισκόταν στο 

τέρμα της οδού Λrjδρας. Το γεγονός προ

κάλεσε νέα κύματα ενθουσιασμού στη 

Λευκωσία. Ο κόσμος συζητούσε για τις 

εξελίξεις, το ενωτικό ιδεώδες πυρπο-· 

λούσε τις καρδιές, η ώρα της εξέγερσης 

έφτανε ολοταχώς. 

Ο ΞΕΣΗΚΩΜΟΣ ΣτΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 

Τη μεγάλη μέρα η Λευκωσία ξύπνησε 

χωρίς βαριεστημό. Το πνεύμα της επανά

στασης τριγυρνούσε στους φθινοπωρι

νούς δρόμους της χώρας απ' το πρώτο 

aυγινό φως και κουρrαλούσε τις πόρτες 

των πρωτευουσιάνων. 

Οι wφράvιμσι• και οι συμβιβσστικοi λιγά

στεuσαν. Λυτρωτικός αγέρας έπνεε και 

συνέπαιρνΕ; την ψυχr? του ανθρώπου. 

Ουραvοδρομούσαν οι ιστορικές μνήμες .. 
Γίνονταν μυσηκές φωνές. Κρυφόμπαιvαv 

απ' τις μισάνοικτες πόρτες της αναμονής 

και φλόγιζαν τις Ελληνικές καρδιές. Ο 

λαός ενθουσιασμένος ζούσε την επανά

σταση του 1821 και πίστευε πως μπο

ρούσε να την επαναλάβει!. .. 

Έβλεπαν με γλυκιά, αγωνιώδη λαχτάρα, 

Λευκωσιάτες, τον ήλιο της 21ης Οκτω

βρiου να μεσουρανεί και περίμεναν. 

Σε τέτοια ατμόσφαιρα διαδόθηκε πως 

παραιτήθηκαν από το νομοθετικό σώμα οι 

Θεοδότου. Σταυρινάκης, Χατζηπαύλου, 

Σεβέρης. Οι θρυλικές καμπάνες της 

Φαvερωμένης άρχισαν να συγκλονiζουν 

τις καρδιές και ν' αvτιλαλου.ι το σύνθημα 

του ξεσηκωμού! 
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Ql ΚΑΜΠΑΝΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 

Σ' ελάχιστο χροviά διάστημα σαν χαιρετι
στήριος β{JΟVίεpάς αντlλαλος πrrιΊιrr'"'rι' 

οι καμπάνες του Τρυπιώτη, του Αγίου 
Σάββα, τΆΆη Γιάννη, του Ayioυ Αvrωνίου, 
του Α yiou Κ ασοιανού, τ' Άη Γιώργη, της 

Χρuσαλινιώ-nσσας, του Α γlου Ιακώβου, 
του Aylou Λουκά. Όπου υπήρχε καμπανα
ριά βρσvτολαλοuσε το ξεσtικωμδ. Δονού
σαν οι συνοικίες, τα προάστια, η Ψυχή της 
χώρας. 

Κιiματα ο λαός πλημμυρούσε τις στράτες 
κι έτρεχε από κάθε yωνιό της Αγγλοκρα

τούμε;νης Λευκωσίας στην Αλάμπρα. από 
την οδό Ερμού, την Οδό Οvασαγόροu της 
Λήδρας, τους nοράδρqμους, τα Πλήθη 
συνέρρεαν στο κέντρο της εξέγερσης. 

Κλεivαν βιαστικά τα καταστήματα, οι 
λέσχες eκκεvώvovτav, μανταλώvαυvταν 
τα σπίτια. Κι η Ρt.ι.ιμηασύνη αδιάκοπα 
όδευε στον τόπο διασποράς.,. Κατάφθα
σαv οι ποίιιrικοt ηγέτες. Μίλησαν οι 

Χατζηπαύλ.ου, ο Θεοδότου, ο 
κης, ο Σιμκαλλής κι 

ΣΤΟ KYBEPNEIO 

.ενι:~οιισιcισι-ιοι:: TQ Χοτζηπαύ· 
,.,.,.,,.,ιn·nι τοu τον σικοvόμο της 

Φανερωμένης Διοvuσιο Κυκκώrη, τοΙ/ 
απεκάλεσε Παλαιών Πατρών Γερμ(lιιό. 
Φούσκωσε. σ πρωτόπαπας, έννοιωσε 
σαραντάπηχος Παπαφλέσσας, άρπαξε 
σημαlα τεράστια, φλογερά, όρκισε 
τη συγκεντρωμένη ανθρώπινη τραμου
ντάνα στη v 'Εvωση, της tβόλε φωτιά. 

Πάσκισαν μερικοί να καrευvάσσι.,ιν την 

ορμή του πλήθους, σvμβούλευσαν ηρεμία, 
διάλυση, μα οι φωνές rτνlγηκαν στη 

φουρτούνα του πάθους. 

'Ηταν τότε ποι.,ι κραυγή στεντόρεια, προ
στακτική ακούστηκε: στο Κυβερνείο! ... 

ΞεχύΘηκε στην οδό Λήδρας η λαοθά .. 
λασσα ασυγκράτητη, χύθηκε έξω από τα 
τείχη, όρμησε κατά τους Αγίους Ομολογη

τές. 



Είδαν οι επαναστάτες μετά το στάδιο 

έφιππους και πεζούς ζαπτιέδες, δίπλα 

ήταν μια κρατική αποθήκη, tάπασαν τις 
""''".,.''" άρπαξαν τρέσσα, μούνταραν. 

Αφηvίασαν r' άλογα, ρίξαν στο δρόμο 
τους καβαλλάρηδες, οι αστυνομικοί 

έντρομοι τόβαλαv στα πόδια. Η εξέγερση 

προέλασε, έφτασε στο Κυβερνείο. Ξεχαρ

βάλωσε ο λαός την είσοδο, uψωσε την 

ελληνική σημαία. Μια ελληνική σάλπιγγα 

σήμανε έφοδο, τα παλληκάρια έτρεξαν. Ο 

Ηρακλής Δημητρίου, ο Πρωθιερέας της 

Αρχιεπισκοnής Δωρόθεος, ο Κ Α vτωνιά

δης, μεσουράνησαν τις γαλανόλευκες. 

Μπουρλόπο ο κόσμος αξίωσε υποστολή 

της Εγγλέζικης σημαίας κι έπαρση της 

Ελληνικής. 

• Αστυνομικσl που διατάχθηκαν απ' το 
διοικητή να κατεβάσουν τις σημαίες μας 

αρνήθηκαν να υπακούσουν. 

• Έλληνες και Τούρκοι αστυνομικοί αρνή
θηκαν να συλλάβουν το Δημητρίου και τον 

Α νrωνιάδη. Σε λlγο, ο κυβερνήτης Στορς 

έβλεπε τη σημαία μας v' αναπετά στην 
οροφr] του κιιβερνείου του κι ένα γαλανό

λευκο πέλαγος να πάνω απ' τις 

κορφές των δέντρων. 

Εκδικήθηκαν όμως σε λίγο. Έστησαν καρ

τέρι και κατά τις 9 ro βράδυ πυροβόλησαν 
εvαvrloν των διαδηλωτών. Σκότωσαν το 

Χαράλαμπο Φιλή, 18 χρόνων, από το Λευ
κόνοικο και τραυμάτισαν το Γ. Χατζηβα

σlλη. 21 χρόνωv. Βαρωσιώτη και τον 

Αδάμο Λαγό, 24 χρονών από το Δάλι. 

Έφτασαν στρατιωτικές ενισχύσεις, επέ

βαλαν νυχτερινό περιορισμό στην κυκλο

φορiα. Και τα επεισόδια επεκτάθηκαν στις 

κωμοπόλεις της Αμμοχώστου και ιδιαiτερα 

στη Γιαλούσα. 

Στη Λάρνακα και την Πάφο έγιναν επει

σόδια, οργανώθηκαν συλλαλητήρια, δια

δραματίστηκαν συμπλοκές αλλά σκοτωμοί 

δεν υπήρξαν. 
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Στην Κερύνεια, ο Μητροπολίτης Μακά
ριος, τέθηκε εniκεφαλής διαδήλωσης 
μετό το συλλαλητήριο της 25ης Οκτω
βρίου. Οι Κερuνειώτες ξέσχισαν Αγγλικές 
σημαίες. Έγιναν ομηρικtςσuγκροuσεις. 

ΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΥΡΟΒΟΛΕΙ 

Αφfχθηκαν μηχαvσκivητες ενισχύσεις. 

Άγριος λιθοβολισμός ~έσπασε, αστυνο
μικά αυτοκlνηrd σvαrράπηκαv από τα 
πλήθη, πυpnολήθηι<αv, κάηκαv, ουρανο

μήκεις ζητωκραυγές προκαλούσαν ακατά
σχετο πανδαιμόνιο. 

Νύχτωσε η 21 ()κτωβρlου 1931, χόρτασε 
ο λαός επανάσταση, πρόθεση αιματοχυ
σίας αnό τον κόσμο δεν υπήρχε. Ηλa
κωσε το σκοτάδι, πέρασαν οι ώρες, μεσά

νυχτα κόντεψαν, σχέδια δεν υπήρχαν. 

Και ο Νταίηβις, παράταξε εκrεttε-

στικό και διάταξε πυρ . ., Λiγοι 
αοτuνομικοl (JΠόκουσαν. Άλλοι μαστιγώθη
καν για παρακοή. nι::ι.πισαv κάποιοι τις 
σκανδάλες, πυροβόλησαν. Κι ύοτερα δια .. 
τάχθηκε. εvαvrtov του πλήθους 
με 

ο OΠfΊΛf'Jr<•• 

μαζf του 15 rουλάχιστον Το 
πεδίο εκκενώθηκε Ο Κuβερvήnις εγκατt
λειψε το κυβερνείο του. επαναστάτες 
συνέχισαν διαδηλώσεις σωυς δρόμους 
της Λευκωσfας μέχρι τις πρώτες πρωί·vές 
ώρες ... 

Και την άλλη μέρα νεκρικό μαντάτο 
απλώθηκε στην 

Θ Ονούφριος Κληρiδης, 17 χρόνων, από 
τον Ά yιο Θεόδωρο Αγροι.J, υπέκυψε στα 

τραύματά του. Έκλαψε η Λεuκωσla, 
κήδεψε τον ήρωα. ι<:ι ο Γειί.Jρyιος Χαrζη
παύλου αποχσφετώντας το παλληκάρι 
εlπε: 

nΑπό το μνήμα σου ήρωα, δεν θα φυτρώ

σουν κόκκινες μαργαρίτες, θα ξεπετα
χτούν φlδtα τρικέφαλα που θα φαν την 

ruρανvlα". 


