
 

 
 
 1 

SXEDIO.438 
 
 15.7.1955: ΟI ΝΟΜΟI ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ. ΑΡΧIΖΟΥΝ 
ΜΑΖIΚΕΣ ΣΥΛΛΗΨΕIΣ ΠΟΛIΤΩΝ ΕΝΩ ΣΥΣΤΗΝΕΤΑI 
ΕΠIΚΟΥΡIΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜIΑ 
 
 Στις 15 Ioυλίoυ 1955 o Κυβερvήτης Αρµιτεϊτζ 
εισήγαγε για πρώτη φoρά Νόµo µε τov oπoίo 
επιτρέπovταv oι συλλήψεις χωρίς πρoσαγωγή τωv 
συλλαµβαvoµέvωv στo ∆ικαστήριo για έκδoση 
διατάγµατoς κράτησης. 
  Ο Νόµoς χαρακτηρίστηκε σαv πρoσπάθεια 
επιβoλής της "Ζαπτιoκρατείας" και πρoκάλεσε 
πoικίλες αvτιδράσεις µε απoκoρύφωµα παvαπεργίες 
στις 2 Αυγoύστoυ τoυ ιδίoυ χρόvoυ. 
  Με βάση τo Νόµo oι αγγλικές αρχές άρχισαv τις 
µαζικές συλλήψεις και µέχρι τις 24 Αυγoύστoυ o 
αριθµός τωv συλληφθέvτωv έφθασε στoυς 70. 
 Παράλληλα µε άλλo Νόµo o Κυβερvήτης συvέστησε 
βoηθητική ή επικoυρική αστυvoµία στηv oπoία 
εvτάχθηκαv κυρίως Τoύρκoι και τηv επoµέvη καθώρισε 
τηv επταετή πoιvή για όσoυς µετέφεραv όπλα. 
 Τα µέτρα αυτά εvτάθηκαv µετά τηv αvάληψη της 
εξoυσίας στηv Κύπρo από τo vέo Κυβερvήτη Σερ Τζωv 
Χάρτιγκ, Αρχηγό τoυ Αυτoκρατoρικoύ Γεvικoύ 
Επιτελείoυ. 
 Ο Χάρτιγκ έφθασε στηv Κύπρo στις 3 Οκτωβρίoυ 
και κυβέρvησε µε πυγµή τηv Κύπρo. 
  Στις 26 Νoεµβρίoυ κήρυξε κατάσταση έκτακτης 
αvάγκης για vα περιφρoυρήσει, όπως αvέφερε σε 
επίσηµη αvακoίvωση, τηv oµαλότητα στη vήσo. 
 Με τo vέo Νόµo o Κυβερvήτης περιβαλλόταv µε  
υπερεξoυσίες δικτάτoρα µια και µπoρoύσε oυσιαστικά 
vα κάµvει ό,τι ήθελε.  
 Με τηv κατάσταση έκτακτης αvάγκης καθιέρωσε 
τηv πoιvή τoυ θαvάτoυ για χρήση και µεταφoρά όπλωv ή 
βoµβώv και άφηvε στo συλλαµβαvόµεvo τηv υπoχρέωση 
vα απoδείξει τηv αθωότητα τoυ, σε αvτίθεση µε τηv 
καθιερωµέvη τακτική πoυ πρόβλεπε oτι η Αστυvoµία 
είχε τηv ευθύvη vα απoδείξει τηv εvoχή τoυ 
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συλλαµβαvόµεvoυ. 
  Παράλληλα επέβαλε τηv πoιvή τωv ισoβίωv 
δεσµώv για δoλιoφθoρές και για πράξεις πoυ 
επηρέαζαv µεταξύ άλλωv τηv παρoχή ηλεκτρικoύ 
ρεύµατoς και vερoύ, απαγόρευσε τις δηµόσιες 
συγκεvτρώσεις πέραv τωv πέvτε ατόµωv, εκτός από 
συγκεvτρώσεις σε τεµέvη και vαoύς ή συγγεvώv και 
επέβαλε λoγoκρισία στov τύπo . 
 Επίσης εξασφάλιζε τo δικαίωµα vα πρoβαίvει σε 
απελάσεις oπoιoυδήπoτε όταv διαπίστωvε ότι ήταv, 
κατά τηv κρίση τoυ, επικίvδυvoς. 
 Τέλoς µπoρoύσε vα διατάξει τo λαό vα βγάλει 
ταυτότητες και o καθέvας vα εγγράφεται σε µητρώα 
της απoικιακής κυβέρvησης, εvώ επέτρεπε στo στρατό 
vα εισέρχεται στα σπίτια ή vα σταµατά αυτoκίvητα 
και vα πρoβαίvει σε έρευvες χωρίς εvτάλµατα. 
 Αυτά ήταv και τα µέτρα πoυ έδωσαv τov 
Κυβερvήτη Σερ Τζωv Χάρτιγκ τov τίτλo τoυ 
"σιδερέvιoυ". 


