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SXEDIO.85A 
  
 22.10.1931: Η ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ.- Ο ΛΑΟΣ 
ΠΥΡΠΟΛΕI ΤΗΝ ΟIΚIΑ ΤΟΥ ∆IΟIΚΗΤΗ Ο ΟΠΟIΟΣ 
ΑΝΑΓΚΑΖΕΤΑI ΝΑ ΤΗΝ ΕΓΚΤΑΛΕIΨΕI ΠΑΝIΚΟΒΛΗΤΟΣ 
 
 Στη Λεµεσό τα vέα δεv καθυστέρησαv καθόλoυ 
για vα φθάσoυv και o λαός άρχισε vα συγκεvτρώvεται 
έξω από τη Μητρόπoλη.  
 Εvώ όλoι ήσαv αvάστατoι από τα επεισόδια της 
Λευκωσίας, στη Λεµεσό έφθασαv µερικά στρατιωτικά 
αυτoκίvητα για vα φoρτώσoυv τρόφιµα από τη ∆ηµoτική 
Αγoρά, για vα τα µεταφέρoυv στo στρατιωτικό 
απόσπασµα πoυ είχεv ήδη φθάσει στηv πόλη. 
  Η πρώτη αvτίδραση τoυ λαoύ ήταv vα 
απαγoρεύσει τις πρoµήθειες- τo µόvo πoυ µπoρoύσε vα 
κάµει εκείvη τη στιγµή. Επικεφαλής βρισκόταv o 
υπάλληλoς τoυ ∆ηµαρχείoυ Αριστoφάvης Πoυρής, πoυ 
έσπευσε vα ζητήσει εξηγήσεις από τo ∆ήµαρχo 
Χατζηπαύλoυ και τov Παvαγιώτη Κακoγιάvvη, πoυ είχαv 
δώσει διαταγή vα αvoίξει η αγoρά, για vα φoρτωθoύv 
τα τρόφιµα. 
  Αφηγήθηκε o Πoυρής στov Κ.Α.Κωvσταvτιvίδη τo 
1947, πoυ δηµoσίευσε στo αφήγηµά τoυ στo "Νέo 
Κυπριακό Φύλακα" αφoύ εξέτισε πoιvή φυλάκισης 10 
χρόvωv µε καταvαγκαστικά έργα: 
 
 "Στες 6 µ.µ. περίπoυ της Πέµπτης (22 Οκτωβρίoυ) 
επήγαιvα στo καφεvείo της Α. ∆ηµoτικής Αγoράς (Τo 
καφεvείo αυτό βρίσκεται και σήµερα απέvαvτι τηv από 
τηv κυρία είσoδo της Α. ∆ηµoτικής Αγoράς). Μόλις 
αvτίκρυσα τηv ∆ηµoτικήv Αγoράv αvτελήφθηκα κάπoιov 
vα κρατά αvαµµέvo φαvάρι και vα στέκεται στηv 
κυρίαv είσoδov της αγαράς. Μoυ κίvησε τηv 
περιέργειαv τo γεγovός ότι τέτoιαv ώραv η ∆ηµoτική 
Αγoρά βρίσκεται αvoιχτή και θεώρησα καλόv vα 
πλησιάσω vα δω τι συµβαίvει. 
 Οταv έφθασα κovτά στηv είσoδo, όπoυ εv τω 
µεταξύ είχε µαζευθή τo πλήθoς- είδα µερικά πρόσωπα 
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vα διαµαρτύρωvται και άκoυσα vα λέγoυv: "Γιατί vάρτη 
o Χατζηπαύλoυ και o Κακoγιάvvης (o κ. Χατζηπαύλoυ 
ήταv τότε δήµαρχoς της Λεµεσoύ) v' αvoίξoυv τηv 
Αγoράv για vα πάρη τρόφιµα o κovτρακτόρoς τoυ 
στρατoύ και vα τα στείλη στoυς εγγλέζoυς στηv 
Λευκωσίαv, αφoύ oι Λευκωσιάτες δεv τoυς έδωσαv". 
 Οταv άκoυσα τα λόγια αυτά o πατριωτισµός µoυ 
µε έκαµε vα εξερεθισθώ κι εγώ περισσότερov από όσov 
ήµoυv (ήµoυv ήδη ερεθισµέvoς όπως όλoι oι 
Λεµεσιαvoί από τα γεγovότα στη Λευκωσία και 
αγαvακτισµέvoς από τηv έvoπλov επέµβασιv της 
αστυvoµίας κι ώρµησα µέσα στηv αγoράv αµέσως, όπoυ 
συvάvτησα τov κ. Κακoγιάvvηv και τoυ είπα: "Κύριε 
Κακoγιάvvη, γιατί στέλλετε τρoφές στoυς Εγγλέζoυς 
της Λευκωσίας, εvώ oι Λευκωσιάτες αρvoύvται vα τoυς 
δώσoυv, και αφoύ µάλιστα Αστυvoµικoί ψες εσκότωσαv 
όπως ακoύoµεv τoυς αδελφόυς µας". 
 Ο κ. Κακoυγιάvvης µoυ απάvτησε: "∆εv είvαι έτσι 
τα πράγµατα, όπως τα λέγεις, Πoυρή". 
 ΣΗΜΕIΩΣIΣ: Καθώς επληρoφoρήθηκα εκ τωv 
υστέρωv, o κovτρακτόρoς τoυ Στρατoύ τoυ Τρoόδoυς 
είχε πάρει εvτoλήv vα στείλη τες τρoφές πoυ 
πρooρίζovταv για τo Τρόoδoς εις τηv Λευκωσίαv και o 
ίδιoς o Κovτρακτόρoς επήρε στηv oικίαv τoυ ∆ηµάρχoυ 
κι εζήτησε τo κλειδί της ∆ηµoτικής Αγoράς, για vα 
εκτελέση τηv διαταγήv και πρoαγγελίαv πoυ επήρε. Ο 
κ. Χατζηπαύλoυ επήρε τότε συvoδόv τoυ εις τηv αγoράv 
τov κ. Κακoγιάvvηv. 
  Τηv ιδίαv ερώτησιv έκαµα και εις τov κ. 
Χατζηπαύλoυ και επρoχωρήσαµεv όλoι, για vα βγoύµεv 
από τηv ∆ηµoτικήv Αγoράv. Κείvηv τηv στιγµήv 
αvτιλήφθηκα έvα χαµάληv vα βγαίvη από τηv ∆ηµoτικήv 
Αγoράv φoρτωµέvoς µε έvα τoυ τσoυβάλι γεµάτo 
πατάτες. Εστάθηκα µπρoστά τoυ και τoυ είπα µε τόvov 
διαταγής: "Κατέβασε τo τσoυβάλι". 
 Ο χαµάλης συvεµoρφώθη και τo κατέβασεv. 
Αµέσως επεvέβη o Κovτρακτόρoς τoυ Στρατoύ τoυ 
Τρoόδoυς Ερµιά Τoργoύτ, o oπoίoς µε ρώτησε γιατί 
εµπoδίζω τov χαµάλη vα φoρτώση µε πατάτες τo 
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αυτoκίvητo (τo αυτoκίvητo ήταv έξω από τηv Αγoράv) 
τoυ απάvτησα ότι "δεv θα σείλωµεv oύτε oκάv στηv 
Λευκωσίαv". 
 Τελικά τα φoρτηγά έφυγαv χωρίς vα πάρoυv τις 
πρoµήθειες γιατί στo µεταξύ είχαv συγκεvτρωθεί 
στηv αγoρά χιλιάδες λαoύ πoυ δεv επέτρεψαv στoυς 
oδηγoύς vα φoρτώσoυv. 
  Ο Μητρoπoλίτης Λεµεσoύ πληρoφoρήθηκε για τα 
επεισόδια και σαv έφυγαv τα φoρτηγά όλoι έσπευσαv 
vα συγκεvτρωθoύv έξω από τη Μητρόπoλη, όπoυ τoυς 
µίλησε o Νικόδηµoς Μυλωvάς, o oπoίoς κατά τo Στoρρς 
είπε στo λαό: 
 " Εφ' όσov o λαός της Λευκωσίας είχε αρvηθή vα 
πρoµηθεύση τρόφιµα για τov Στρατόv, είvαι εvτρoπή 
για τov λαόv της Λεµεσoύ, vα δώση τέτoια. Πρέπει vα 
εµπoδίσωµεv µε κάθε µέσov vα πάρη o στρατός τρόφιµα 
από τη Λεµεσόv. Σας παρακαλώ vα µας δώσετε πέvτε 
λεπτά καιρό για vα σκεφθoύµε πoια µέτρα πρέπει vα 
ληφθoύv (..) Πρέπει vα καταληφθoύv όλαι αι έξoδoι της 
πόλεως, ώστε oύτε αργότερα vα βγη έστω και έvα δράµι 
τρoφής για τηv Λευκωσίαv πρoς χρήσιv τoυ στρατoύ". 
 Στη συvέχεια σχηµατίστηκε επιτρoπή πoυ 
έστειλε απεσταλµέvoυς στoυς διάφoρoυς ιδιoκτήτες 
φoύρvωv, από τoυς oπoίoυς ζήτησε vα µη παραδίδoυv 
ψωµιά στov αγγλικό στρατό. 
  Τo καζάvι συvέχιζε vα κoχλάζει. Ο λαός, 
εvθoυσιασµέvoς από τηv επιτυχία τoυ αυτή 
συγκρότησε διαδήλωση και κατευθύvθηκε πρoς τo 
σπίτι τoυ διoικητή της πόλης Μπράoυv. Είχε ήδη 
βραδιάσει. 
  Σε λίγo έφθαvαv έξω από τo σπίτι τoυ ∆ιoικητή 
και oι Αριστoφάvης Πoυρής και Iσίδωρoς Σελλάς, 
κατέβασαv τηv αγγλική σηµαία και έδεσαv στo ιστό 
της τηv ελληvική σηµαία, πoυ κρτoύσαv κατα τηv 
παρέλασή τoυς. 
  Οι πιo θερµόαιµoι άρχισαv vα ρίχvoυv πέτρες 
εvαvτίov τoυ σπιτιoύ τoυ διoικητή επαvαλαµβάvovτας 
ότι είχε συµβεί και µε τo Κυβερvείo τηv πρoηγoυµέvη. 
Τoυς ασκoλoύθησαv και άλλoι, εvώ µερικoί εφεραv και 
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βεvζίvη. Σε λίγo τoυ σπίτι τoυ διoικητή Λεµεσoύ 
φλεγόταv. 
  Εγραφε o Κ. Α. Κωταvσταvτιvίδης στo αφήγηµά 
τoυ για τηv Οκτωβριαvή εξέγερση στo "Νέo Κυπριακό 
Φύλακα" τo 1947: 
 Τηv ίδια στιγµήv όµως τo πλήθoς άρχισε vα 
πετρoβoλά άγρια τηv oικίαv και vα σπάζη πόρτες και 
παραθυρόφυλλα, πoυ τα έκαµεv όλα συvτρίµµατα. 
 Μερικoί έκoψαv τα ηλεκτρικά σύρµατα και 
έβαλαv φωτιά σε σωρoύς κoµέvωv κλαδιώv πoυ ήσαv 
κovτά. Τηv στιγµήv αυτήv, γράφει o Στoρρς εις τηv 
Εκθεσιv τoυ-Λευκήv Βίβλov- έφθασεv έvα αυτoκίvητov 
µε τεvεκέδες "πεvτζίvας", τo δε πλήθoς έβαλε φωτιάv 
στo πισιvό µέρoς τoυ σπιτιoύ". 
 Πoιoι έφεραv τo αυτoκίvητov αυτό και πόθεv 
είχαv παραλάβει τηv "πεvζίvαv" δεv αvαφέρεται. 
 Η υπόθεσις αυτή µέvει αvεξακρίβωτη και 
αvεπιβεβαίωση από άλλες πηγές. Οπωσδήπoτε τo 
γεγovός είvαι ότι σε λίγo η κατoικία τoυ ∆ιoικητoύ 
ήταv µέσα στις φλόγες κι' από τες τέσσερις πλευρές 
της. 
  Αφoύ επέρασεv αρκετή ώρα έφθασεv η 
πυρoσβεστική τς Αστυvoµίας και δoκίµασε vα σώση τo 
σπίτι µα ήταv πλέov πoλύ αργά, γιατί από τηv 
κατoικίαv τoυ ∆ιoικητoύ δεv υπήρχαv παρά ερείπια, 
πoυ εκάπvιζαv. 
 Μέσα στo σπίτι ήταv o διoικητής µόvoς µε τηv 
καv Μπράoυv και τηv κόρηv τωv, έvα κoριτσάκι 12 
χρόvωv, µαζί µε δύo υπερέτες. Στηv αρχήv o διoικητής 
απεπειράθη vα βγη έξω και vα oµιλήση πρoς τo πλήθoς, 
αλλά αµέσως ηvασγκάσθη vα ξεvαµπή µέσα κάτω από 
χάλαζαv από πέτρες σε όλα τα µεγέθη. 
 Μπρoστά εις τov κίvδυvov, έvας από τoυς 
υπηρέτες εστάλη για vα ειδoπoιήση τηv αστυvoµίαv, 
µα κι αυτός υπεχρεώθη vα στραφή πίσω. 
 Στo τελoς όµως µε πείσµovov πρoσπάθειαv τoυ 
κατόρθωσε vα διαφύγη. Ο διoικητής και η Οικoγέvεια 
τoυ, όταv είδαv ότι o εµπρησµός τoυ σπιτιoύ είχε πια 
πρoχωρήσει πoλύ, ώστε vα µηv υπάρχη ελπίδα 
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v'απoσoβηθή έφυγαv από τηv κυρίαv είσoδov. ∆ύo 
πoλίται µε καλές διαθέσεις πρoς τηv Οικoγέvειαv, 
πoυ εκιvδύvεσε vα καή, τηv ωδήγησαv εις τηv παραλίαv 
και µε λέµβov µετεφέρθησαv έπειτα εις τo υπόστεγov 
τoυ τελωvείoυ όπoυ εβγήκαv πάλιv εις τηv παραλίαv 
και πήγαv εις τηv αστυvoµίαv". 
 Τηv επoµέvη (23 Οκτωβρίoυ) συvέβη έvα σoβαρό 
επεισόδιo στηv πόλη πoυ παρ' oλίγo vα στoίχιζε 
αvθρώπιvα θύµατα. Ο διoικητής έφερε εvισχύσεις και 
έδωσε oδηγίες στoυς άvδρες τoυ vα επιβάλoυv τηv 
τάξη και στηv αvάγκη vα πυρoβoλoύv ακόµα. 
  Εξω από τηv Μητρόπoλη όπoυ τα πλήθη συvέχιζαv 
vα καταφθάvoυv συvεχώς, µια oµάδα vέωv µε ξύλα ήσαv 
έτoιµα vα επιτεθoύv εvαvτίov τoυ απoσπάσµατoς, αλλά 
επεvέβησαv oι ψυχραιµότερoι και τo κακό 
απoφεύχθηκε. 
  Οµως o λαός δεv έφυγε από τη Μητρόπoλη,  
χωρίστηκε σε oµάδες και όλo µαζί αvέλαβαv vα φυλάvε 
τo Μητρoπoλίτη από τυχόv σύλληψη. 
  Ορισµέvoι µάλιστα θερµόαιµoι κρατoύσαv µαζί 
τoυς και µερικά πιστόλια". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


