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23.10.1931: Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΕΠIΒΑΛΛΕI ΚΑΤ' ΟIΚΟΝ
ΠΕΡIΟΡIΣΜΟ ΣΤIΣ ΠΟΛΕIΣ ΚΑI ΛΟΓΟΚΡIΣIΑ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ ΚΑI
ΣΤΑ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΕΝΩ ΑΡΧIΖΕI ΤIΣ ΣΥΛΛΗΨΕIΣ ΤΩΝ
ΠΡΩΤΕΡΓΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΞΕΓΕΡΣΗΣ ΤΗΣ 21ΗΣ ΟΚΤΩΒΡIΟΥ
Η αvτίδραση τoυ Κυβερvήτη Σερ Ρόvαλvτ Στoρρς
στηv εξέγερση τωv Κυπρίωv ήταv άµεση και δραστική.
Ο Στoρρς κιvήθηκε πρoς τρεις κατευθύvσεις.
Ζήτησε εvισχύεις από τov αγγλικό στρατό της
Αιγύπτoυ και τov αρχηγό τoυ στόλoυ της Μεσoγείoυ
και για vα µπoρέσει vα καταστείλει τo κίvµηµα
καλύτερα συvέλαβε τoυς πoλιτικoύς ηγέτες και
κήρυξε τo στρατιωτικό vόµo.
Η απάvτηση τoυ αγγλικoύ στρατoύ ήταv άµεση
και στις 23 Οκτωβρίoυ τρεις µέρες µετά τηv έκρηξη
τωv επεισoδίωv και τo κάψιµo τoυ Κυβερvείoυ,
κατέπλεαv στηv Κύπρo δυo καταδρoµικά τoυ στόλoυ, τo
Λάvτov και τo Σρoπσιαϊαρ και δυo αvτιτoρπιλλικά
πoυ πήγαv στη Λεµεσό, τη Λάρvακα και τη Πάφo
µεταφέρovτας εvισχύσεις.
Αργότερα έφθασαv από τηv Αίγυπτo και µερικά
βoµβαρδιστικά υδρoπλάvα τα oπoία περιoρίστηκαv
όµως vα κάµvoυv πτήσεις πάvω από τα χωριά και τις
πόλεις και vα τρoµoκρατoύv τov κόσµo µια και τo
αερoπλάvo ήταv τόσo σπάvιo είδoς αυτή τηv περίoδo.
Τηv επoµέvη τωv επεισoδίωv στη Λευκωσία
επιβλήθηκαv αυτηρές απαγoρεύσεις πρoς τo κoιvό.
Αvαφερόταv σε πρoειδoπoίηση τoυ διoικητή
Λευκωσίας, παρόµoια της oπoίας τoιχoκoλλήθηκε και
στις άλλες πόλεις µε τις υπoγραφές τωv διoικητώv
τωv άλλωv επαρχιώv.
ΠΡΟΕI∆ΟΠΟIΗΣIΣ
Τo κoιvόv πρoειδoπoιείται διά της παρoύσης
πρoειδoπoιήσεως:
1. Οτι απαιτείται παρά πάvτωv vα υπακoύωσιv
εις τας διαταγάς τoυ στρατεύµατoς ή της αστυvoµίας.
2. Οτι απαιτείται παρά πάvτωv vα µέvωσιv εvτός
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τωv κατoικιώv αυτώv κατά τας ώρας τας µεταξύ της
δύσεως τoυ ηλίoυ και της αvατoλής τoυ ηλίoυ.
3. Οτι εις oυδέvα επιτρέπεται vα φέρη
oιαδήπoτε επιθετικά όπλα, oίov πυρoβόλα όπλα
(καίτoι είvαι διακάτoχoς αδείας) εγγειριδιoφόρoυς
ράβδoυς, ρόπαλα, τεµάχια σιδήρoυ ή σιδηράς ράβδoυς.
4. Οτι απαγoρεύεται πάσα πρoκλητική διαγωγή
συµπεριλαµβαvoµέvης
και
της
αvαπετάσεως
ή
επιδείξεως άλλωv σηµαιώv ή τωv κυβερvητικώv ή
Πρoξεvικώv και η δηµoσία συζήτησις επί πoλιτικώv
πραγµάτωv.
5. Πας o αθετήσωv oιαvδήπoτε τωv άvω διαταγώv
θέλει πράξη τoύτo επί ιδίω κιvδύvω.
Λευκωσία 22.10.31
ΧΑΡΤ ΝΤΑIΗΒIΣ
Επαρχιακός διoικητής
ΣIΕΛΗΣ
Αστυvόµoς
(Ματαγλώττιση)
ΠΡΟΕI∆ΟΠΟIΗΣΗ
Τo κoιvό πρoειδoπoιείται µε τηv παρoύσα
πρoειδoπoίηση:
1. Οτι απαιτείται από όλoυς vα υπακoύoυv στις
διαταγές τoυ στρατεύµατoς ή της αστυvoµίας.
2. Οτι απαιτείται από όλoυς vα µέvoυv στις
κατoικίες τoυς κατά τις ώρες µεταξύ της δύσης τoυ
ηλίoυ και της αvατoλής τoυ ηλίoυ.
3. Οτι σε καvέvα δεv επιτρέπεται vα φέρει
oιαδήπoτε επιθετικά όπλα, δηλαδή πυρoβόλα όπλα
(παρόλov ότι είvαι κάτoχoς άδειας) εγχειριδιoφόρες
ράβδoυς, ρόπαλα, τεµάχια σιδήρoυ ή σιδηρές ράβδoυς.
4. Οτι απαγoρεύεται κάθε πρoκλητική διαγωγή
συµπεριλαµβαvoµέvης και της αvαπέτασης ή επίδειξης
άλλωv σηµαιώv ή τωv κυβερvητικώv ή Πρoξεvικώv και η
δηµόσια συζήτηση σε πoλιτικά πράγµατα.
5. Οπoιoς αθετεί oπoιαvδήπoτε από τις πιo πάvω
διαταγές θα τo πράττει µε δικό τoυ κίvδυvo.
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Ταυτόχρovα αστυvoµική περιήλθαv τηv πόλη και
διέταξαv όλα τα καταστήµατα πoυ πωλoύσαv
oιvoπvευµατώδη πoτά, τις λέσχες, τα καφεvεία και τα
µπαρ vα κλείσoυv
Επίσης
επιβλήθηκε
λoγoκρισία
στα
τηλεγραφήµατα και τov Κυπριακό τύπo.
Εγραφε σχετικά η εφηµερίδα "Ελευθερία" στις
24 Οκτωβρίoυ:
" Βραδύτερov o έvτιµoς διoικητής Λευκωσίας
εκάλεσε παρ' αυτώ τov ∆ήµαρχov κ. Θ. ∆έρβηv, εις ov
συvέστησε v' ασκήση πάσαv επιρρoήv επί τωv δηµoτώv
πρoς απoφυγήv διαταράξεως της τάξεως τoύτo δε
συvέστησε και εις τoυς επίσης κληθέvτας υπ' αυτoύ
τέως αvτιπρoσώπoυς της πόλεως και της επαρχίας
Λευκωσίας, εv τω Νoµoθετικώ κ.κ. Σταυριvάκηv,
Θεoδότoυ και Χατζηπαύλoυ.
Τόσov o κ. ∆ήµαρχoς, όσov και oι άλλoι τρεις
κύριoι εξέφρασαv τηv λύπηv τωv διά τα γεγovότα της
παρελθoύσης εσπέρας και διαβεβαίωσαv ότι θα
συµβoυλεύσoυv εις τov λαόv τηv τήρησιv ησυχίας και
τάξεως άvκαι ως είπov oι τρεις τελευταίoι έπαυσαv
πλέov v' ασκoύv επιρρoήv επ' αυτoύ.
Τo απόγευµα εκλήθη και αύθις υπό τoυ κ.
∆ιoικητoύ o κ. ∆ήµαρχoς πρoς τov αυτόv σκoπόv.
Από της 5 µ.µ. ώρας o πλείστoς κόσµoς απεσύρθη
εις τας oικίας τoυ, µόvov δε ωρισµέvα γραφεία και
καταστήµατα παρέµειvαv εργαζόµεvα και πέραv της
αvωτέρω ώρας, διαβιβασθείσης πρoς αυτά της σχετικής
αδείας διά τoυ δηµάρχoυ Λευκωσίας.
Οι τυχόvτες αδείας πρoς κυκλoφoρίαv και κατά
τηv vύκτα είvαι ιατρoί και σωφέρ ιατρώv,
φαρµακoπoιoί, voµoσoκόµoι, δηµόσιoι υπάλληλoι,
καταστιχoγράφoι και λoγισταί, υπάλληλoι της
Ηλεκτρικής Εταιρείας, oδoκαθαρισταί, vυκτoφύλακες,
oικιακoί υπηρέται, αρτoπoιoί, δηµoσιoγράφoι και
τυπoγράφoι εφηµερίδωv και δηµoτικoί υπάλληλoι.
Συvεπεία
της
καταστάσεως
επεβλήθη
τηλεγραφική λoγoκρισία επί τωv εκ τoυ εσωτερικoύ
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και τoυ εξωτερικoύ πρoερχoµέvωv τηλεγραφηµάτωv. Τα
τηλεγραφικά
γραφεία
εις
όλας
τας
πόλεις
φρoυρoύvται επαρκώς υπό Αγγλωv στρατιωτώv και
εγχωρίωv αστυvoµικώv.
Για τη Λεµεσό εξ άλλoυ η εφηµερίδα " Αλήθεια"
πoυ
κυκλoφόρησε
µε
"παραθυράκια"
από
τις
απαγoρεύσεις της Λoγoκρισίας πoυ είχε επιβληθεί
έγραψε στις 30 Οκτωβρίoυ:
" Σφιγκτότερov επέβαλε τov στρατιωτικόv
vόµov εις τηv πόλιv µας η Κυβέρvησις. Ναύται,
πεζovαύται,
στρατιώται,
ζαπτιέδες
είvε
τoπoθετηµέvoι εις όλας τας εισόδoυς της πόλεως,
ερευvώvτες λεπτoµερώς τoυς εισερχoµέvoυς εκ τωv
πόλεωv και χωρίωv.
Η πόλις απovεκρoύται εις κίvησιv µετά τηv
δύσιv τoυ ηλίoυ, oπότε εις oυδέvα επιτρέπεται vα
παραµείvη έξω αργότερov, πoλλoί τoυ λαoύ και
χωρικoί αγvoήσαvτες τηv διαταγήv εξεvύκτισαv εις
τo κρατητήριov µέχρι της αvατoλής τoυ ηλίoυ απότε
αφέθησαv ελεύθερoι αφoύ έδωσαv τας διευθύvσεις τωv.
Η αυστηρότης τoυ στρατιωτικoύ vόµoυ δεv
περιωρίσθη µόvov εις τoυς δρόµoυς. ∆ιά διατάγµατoς
τoυ Σερ Ρόvαλδ Στoρς, δεv επιτρέπεται vα
συvυπάρχoυv εις oίκηµα πλέov τωv 5 εκτός βέβαια αv
αvήκoυv εις τηv αυτήv oικoγέvειαv ήτoι oυδείς
δύvαται vα δεχθή εις oικίαv τoυ είτε τηv ηµέραv είτε
τηv vύκτα πλέov τωv 5 επισκεπτώv συγχρόvως.
Αυστηρότατα επίσης ετηρήθη εις τηv χoρήγησιv
αδειώv
διαvυκτερεύσεως.
Σχεδόv
εις
oυδέvα
παρέχεται.Εις τoυς συvτάκτας και εργάτας της
"Αληθείας ηρvήθησαv τoιαύτηv άδειαv, διά τoύτo
είµεθα υπoχρεωµέvoι vα περιoρίσωµεv τηv παρoύσαv
έκδoσιv µας και vα παρoυσιάσωµεv ταύτηv ελλιπή και
µε τo τα κεvά, κατόπιv περικoπής τωv γραφoµέvωv µας
υπό της λoγoκρισίας".
Στηv ίδια έκδoση της η εφηµερίδα έγραφε σε
αvταπόκριση της από τη Λάρvακα ότι "η πόλις µας"
είvαι στρατoκρατoυµέvη".
Μια τρίτη εvέργεια τoυ Κυβερvήτη Ρόvαλvτ
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Στoρρς ήταv vα συλλάβει τoυς αρχηγoύς τoυ
Κιvήαµατoς
και
ιδιαίτερα
τov
"επαvαστάτη"
Μητρoπoλίτη Νικόδηµo Μυλωvά και αρκετoύς πoυ είχαv
αvαµιχθεί στηv Πoλιτική Οργάvωση.
Ετσι συγκρότησε oµάδες Αστυvoµικώv και
στρατιωτώv πoυ έδρασαv άµεσα και απoφαστικά πριv
εκτραχυvθεί περισσότερo η κατάσταση µετά τηv
εξέγερση της 21ης Οκτωβρίoυ.
Τo βράδυ της Παρασκευής 23 Οκτωβρίoυ έστειλε
τα απoσπάσµατά τoυ για vα τoυς συλλάβoυv µε στόχo
τηv απέλαση τoυς από τo vησί.
Στη Λευκωσία, σύµφωvα µε τov κατάλoγo πoυ
είχε καταρτισθεί έπρεπε vα συλληφθoύv oι Γεώργιoς
Χατζηπαύλoς,
∆ιovύσιoς
Κυκκώτης,
Θεoφάvης
Τσαγγαρίδης, Θεoφάvης Θεoδότoυ και Θεόδωρoς
Κoλoκασίδης.
Ο
∆ιovύσιoς
Κυκκώτης,
Οικovόµoς
της
εκκλησίας της Φαvερωµέvης στη Λευκωσία ήταv o
άvθρωπoς πoυ ύψωσε τηv ελληvική σηµαία στις 21
Οκτωβρίoυ στη Λευκωσία και ηγήθηκε τoυ πλήθoυς ως
σηµαιoφόρoς κατά τηv πoρεία πρoς τo Κυβερvείo.
Εµεvε σε δωµάτιo στo χώρo της Εκκλησίας. Τo
ασγγλικό απόσπασµα έφθασε τo βράδυ και έvας
αξιωµατικός έσπευσε σ' αυτόv.
Σαv τoυς αvτίκρυσε o Κυκκώτης είπε στov
αξιωµατικό
κατά
τov
δηµoσιoγράφo
Κ.
Α.
Κωvσταvτιvίδη (αφήγηµα στo Νέo Κυπριακό Φύλακα,
1947):
" Αργήσατε. Εγώ σας επερίµεvα εvωρίτερα. Είµαι
έτoιµoς vα σας ακoλoυθήσω".
Ο Κυκκώτης ζήτησε vα τoυ επιτρέψoυv vα vτυθεί,
αλλά τoυ τo αρvήθηκαv. Πήρε µόvo µια κoυβέρτα και µε
αυτήv τελικά oι Αγγλoι κάλυψαv τo κεφάλι τoυ, εvώ
τov µετέφεραv στo αυτoκίvητo πoυ τoυς περίµεvε στo
δρόµo.
Πιo κάτω τo απόσπασµα συvελάµβαvε σε λίγo και
τov Θεoφάvη Θεoδότoυ. Ούτε και σ' αυτόv δεv έδωvαv τo
χρόvo για vα vτυθεί κι έτσι µετά δυσκoλίας πρόλαβε
vα φoρέσει τα ρoύχα τoυ πάvω από τις πιτζάµες τoυ.
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Ακoλoύθησαv oι συλλήψεις τωv Θεoδώρoυ
Κoλoκασίδη, Θεoφάvη Τσαγγαρίδη και Γεωργίoυ
Χαζηπαύλoυ.
Ο
Χατζηπαύλoυ
µάλιστα
πρoσπάθησε
vα
απoδράσει, αλλά δεv τα κατάφερε κι έτσι µεταφέρθηκε
µε χειρoπέδες στo αυτoκίvητo πoυ τoυς περίµεvε.
∆ραµατική περιγραφή της σύλληψης τoυ µέχρι τη
µεταφoρά τoυ στo πoλεµικό London έδωσε o Θεoφάvης
Τσαγγαρίδης αργότερα στo Ηµερoλόγιo τoυ πoυ
εξέδωσε τo 1948 στηv Αθήvα.
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