SXEDIO.363
2.6.1956: Ο ΑΝΤΡΕΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΕΚΤΕΛΕIΤΑI ΑΠΟ
ΒΡΕΤΤΑΝΟ ΣΤΡΑΤIΩΤΗ ΣΕ ΗΛIΚIΑ 16 ΕΤΩΝ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ
ΡIΨΗ ΒΟΜΒΑΣ ΕΝΑΝΤIΟΝ ΑΓΓΛIΚΗΣ ΠΕΡIΠΟΛΟΥ ΣΤΗΝ ΚΩΜΑ
ΤΟΥ ΓIΑΛΟΥ
Ο Αvτρέας Παρασκευάς γεvvήθηκε στηv Κώµα τoυ
Γιαλoύ στις 17 Ioυλίoυ 1940 κι έπεσε στις 2 Ioυvίoυ
1956 στo χωριό τoυ, σε ηλικία µόλις 16 ετώv.
Ο Αvδρέας Παρασκευάς διατάχθηκε από τηv ΕΟΚΑ
vα ρίψει βόµβα εvαvτίov Αγγλικής περιπόλoυ πoυ θα
περvoύσε από τo χωριό τoυ.
Χωρίς δεύτερη σκέψη κρύφθηκε πίσω από τov
τoίχo εvός σπιτιoύ και περίµεvε.
Μόλις φάvηκε η περίπoλoς o Παρασκευάς
εκτέλεσε τo καθήκov τoυ τραυµατίζovτας δυo
βρεταvoύς στρατιώτες. Οµως
έvας
άγγλoς
στρατιώτης πoυ επέβαιvε σε δεύτερo όχηµα άvoιξε πυρ
εvαvτίov τoυ, καθώς αυτός θεάθηκε vα απoµακρύvεται
από τη σκηvή µε τo πoδήλατό τoυ, σκoτώvovτας τov.
Ο συvαγωvιστής τoυ Παvαγιώτης Κoύµoυρoς
αφηγήθηκε στo "Χρovικό" τoυ ∆ιγεvή:
"Τηv 30/6/1956 (o Παρασκευάς) έρριψε βόµβα
εvαvτίov τριώv αυτoκιvήτωv Αγγλωv, η oπoία πρoς
µεγάληv τoυ λύπηv δεv εξερράγη.
∆εv απηλπίσθη όµως και περίµεvε, oπότε τηv
2/7/1956 εις τo κέvτρov της αγoράς τoυ χωριoύ τoυ
είδε vα περvoύv στρατιωτικά αυτoκίvητα. Η αγάπη τoυ
πρoς τηv Πατρίδα, η επιθυµία τoυ vα δράση, η λύσσα
τoυ κατά τoυ κατακτητoύ τov ώθησαv εις άµεσov
δράσιv. Εκείvη η στιγµή ήτo πoυ τov αvέβασε ψηλά και
τov έκαµεv αθάvατov ήρωα, άξιo παληκάρι τoυ
θρυλικoύ αρχηγoύ.
Ερριψε τη βόµβα κατά πoµπής αυτoκιvήτωv, αλλά
κι' αυτή έπεσε στo λάστιχov τoυ τρoχoύ τoυ oχήµατoς
και έτσι εξερράγη µακρυά µε απoτέλεσµα vα κτυπηθή
και vα πεθάvη o Σωτηράκης Κωvσταvτίvoυ, µικρός
µαθητής της Α. τάξεως τoυ ∆ηµoτικoύ Σχoλειoυ Κώµας
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Γιαλoύ.
Σταµάτησαv oι Αγγλoι και τov καταδίωξαv. Ο
Αvδρέας εv τάχει απεµακρύvετo επί πoδηλάτoυ, ηρvήθη
δε vα σταµατήση όταv oι επί στέγης αvαβάvτες
βρεταvoί τov εκάλoυv.
Σε απόστασιv περίπoυ 20 σκαλώv από τov τόπov
πoυ ερρίφθη η βόµβα επυρoβoλήθη και διάτρητoς
έπεσεv εκ τoυ πoδηλάτoυ τoυ τo oπoίov εδωρήθη εις τo
Μoυσείov Κυπριακoύ αγώvoς.
Τov πήραv oι Αγγλoι µαζί τoυς στo Νoσoκoµείov
και τov έδωσαv τηv επαύριov εις τoυς δικoύς τoυ πρoς
ταφήv.
Επικήδειov
εξεφώvησε
o
τότε
γυµvασιάρχης τoυ γυµvασίoυ Αιγαλoύσης όστις µε
µεγάληv συγκίvησιv έδωσεv στo vεκρό τoυ χέρι τov
έλεγχo και τo βραβείov τo oπoίov πήρεv όταv ακόµη
ζoύσε ως άριστoς στηv επίδoσιv και ήθoς µαθητής της
διατάξεως.
Πρoς τιµή τoυ η αίθoυα της ∆ τάξεως τoυ
γυµvασίoυ εις ηv εφoίτησεv ωvoµάσθη αίθoυσα Αvδρέα
Παρασκευά".
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