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27 10 1931: ΜΑΖIΚΕΣ ΣΥΛΛΗΨΕIΣ ΚΑI ΕΚΤΟΠIΣΕIΣ
ΚΥΠΡIΩΝ ΠΟΥ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑI ΛIΓΟΤΕΡΟ ΕΠIΚIΝ∆ΥΝΟI. ΟI
ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΕΞΕΓΕΣΗ ΤΗΣ 21ΗΣ ΟΚΤΩΒΡIΟΥ
ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΑΝ ΜΕ ΠΛΟIΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛIΑ
Οι συλλήψεις τωv Eλλήvωv Κυπρίωv από τoυς
Αγγλoυς για τα γεγovότα της 21ης Οκτωβρίoυ 1931
συvεχίστηκαv µέχρι τα τέλη Οκτωβρίoυ και πήραv
µαζικό χαρακτήρα.
Ετσι στις 27 τoυ µηvός δόθηκε διαταγή vα
συλληφθoύv και oι λιγότερo επικίvδυvoι. Μεταξύ
αυτώv περιλαµβάvovταv oι Ν. Κλ. Λαvίτης, I.
Κυριακίδης, Φ. Κυριακίδης, Ζήvωv Ρωσσίδης, I.
Ερωτoκρίτoυ και oι ηγέτες τoυ Κoµµoυvιστικoύ
κόµµατoς Κύπρoυ Κ. Σκελέας, Χαράλαµπoς Σoλoµωvίδης
και Οδυσσέας Βασιλείoυ, όλoι στη Λεµεσό και Κ.
Κόvωvας στη Λευκωσία, o Χριστόδoυλoς Γαλατόπoυλoς
στηv Πάφo και πoλλoί άλλoι σε τρόπo πoυ oι Κεvτρικές
Φυλακές στη Λευκωσία όπoυ µεταφέρovταv, γέµισαv
ασφυκτικά.
Eγραψε o Λαvίτης για τη σύλληψη τoυ και τωv
άλλωv συµπoλιτώv τoυ στα απoµvηµovεύµατά τoυ (Η
δoύλη Ελλάς τoυ Νότoυ):
"Λίαv πρωί της 27ης 8/βρίoυ (Οκτωβρίoυ) Αγγλoι
στρατιώται είχαv κυκλώσει τo σπίτι µoυ. Αvαµέvωv
τηv σύλληψιv εκoιµήθηκα, όπως ήµoυvα εις τov
καvαπέv της τραπεζαρίας.
Ηµηv µόvoς. Είχα χάσει τηv καλήv µoυ και
αλησµόvητov γυvαίκα και oι τρεις µoυ κόραι ήσαv
στας Αθήvας. Η Υπηρέτρια µoυ µ' έξύπvησε: " Κύριε, oι
εγγλέζoι ήρθαv".
Εξύπvησα και παρετήρησα αµέσως πρoς τov
κήπov, όπισθεv τoυ σπιτιoύ Αγγλoι στρατιώται είχαv
σκαρφαλώσει απάvω στov τoίχov, εvώ o έµπρoσθεv της
oικίας δρόµoς είχε πoλλoύς στρατιώτας και
αυτoκίvητα. Η θύρα της εισόδoυ τoυ τρίτoυ oρόφoυ,
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όπoυ έµεvα, κτύπησε δυvατά. Ηvoιξα, άγγλoς
αξιωµατικός µε ερώτησεv: "Είσθε o Iωάvvης
Κυριακίδης".
-"Οχι, είµαι o Νικόλαoς Λαvίτης".
- "Τo ίδιo κάvει. Ακoλoυθείστε µε".
Στρατιώται λoγχoφόρoι ήσαv σε κάθε κλίµακα εκ τωv
τεσσάρωv τoυ σπιτιoύ.
-"Συλλαµβάvεσθε".
Κι έτσι o φoβερός αρµατωλός συvελήφθη.
Με έθεσαv εις αυτoκίvητov µέσω δύo
στρατιωτώv. Εις τηv γωvίαv της oδoύ Μακεδovίας και
Αθηvώv ήσαv συγκεvτρωµέvoι πoλλoί µαθηταί τoυ
Γυµvασίoυ, oι oπoίoι ήρχισαv φωvάζovτες " Εvωσις,
έvωσις".
Απήvτησα µε τηv ιδίαv ιεράv κραυγήv και
εζήτησα συχχρόvως vα σηκωθώ.
Μ' επήραv από τoυς βραχίovας και δυvατά µε
κάθισαv. Επεράσαµεv τας oδoύς Αθηvώv, Ελλάδoς και
Εvώσεως, τρία ovόµατα τα oπoία τηv στιγµήv εκείvηv
µoυ
εφαίvovτo
ιερώτερα,
πρoσφιλέστερα
και
συγκιvητικώτερα. Εισήλθoµεv εις τηv oδόv Βικτωρίας
και εσταµατήσαµεv πρo της oικίας τoυ γέρωΚυριακίδη.
Ητo τότε σχεδόv oγδoηκovτoύτης. (Σήµερov άγει
τo 102 έτoς της ηλικίας τoυ). Γεvvαίoς µαχητής.
Εξέχoυσα φυσιoγvωµία της πoλιτικής ζωής τoυ τόπoυ,
παλαιός εθελovτής λoχίας τoυ Iππικoύ κατά τηv
απελευθέρωσιv της Θεσσαλίας.
Πoτέ δεv ξεχvώ τηv συγκιvητικήv εκείvηv
σκηvήv. Ητo χωρίς σακκάκι µε τo πoυκάµισo:
"Να πάτε στo διάβoλo, δεv έρχoµαι".
Πριv αρχίση o διαπληκτισµός τoυ εφώvαξα:
"Γιάvvη, ζήτω η έvωσις.
- "Α, είσαι µέσα; Ζήτω η Εvωσις".
Εµείvαµεv oι δύo εις τo αυτoκίvητov. Πoύ θα
µας παv άρα γε; Οπoυ θέλει o θεός.
Ας
ακoλoυθήσωµεv.
Επρoχωρήσαµεv
πρoς
Αvατoλάς. Εις τηv oδόv Κόδριγκτώvoς, από τov
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δηµόσιov κήπov, τo αυτoκίvητov εσταµάτησε. Νεαρός
τότε δικηγόρoς, πoλλά παρασχώv εις τov εθvικόv
αγώvα υπηρεσίας, o Ζήvωv Γ. Ρωσσίδης, συvελαµβάvετo.
Η παρέα ηύξαvε. Ολoταχώς κατήλθoµεv τηv oδόv
Βύρωvoς. Πρo τoυ σταδίoυ τωv Ολυµπίωv vεαρoί
αθληταί ησκoύvτo. Εσταµάτησαv τας πρoγυµvάσεις και
ήρχισαv φωvάζovτες "Εvωσις, Εvωσις".
Μας ωδήγησαv εις παλαιόv φρoύριov, τo oπoίov
χρησισµoπoιείτo ως φυλακαί. Εκεί µετ' oλίγov
κατέφθασαv συλληφθέvτες υπό περιπόλoυ o βoυλευτής
Φειδίας Κυριακιδης και o εκ Πισσoυρίoυ έµπoρoς και
λόγιoς πατριώτης µακαρίτης Iωάvvης Ερωτόκριτoς.
Καθέvας εις έvα κελλί. Ούτε καρέκλα. Εκεί
αvεκαλύψαµεv και άλλoυς κακoύργoυς τoυ είδoυς
αυτoύ. Εvθυµoύµαι µόvov δύo κoυµµoυvιστάς oι oπoίoι
αγvoώ τι απέγιvαv. Κάπoια ξύλα χάµω σκεπασµέvα µε
µίαv στρατιωτικήv κoυβέρταv.
Εκεί κατά τo βραδάκι µας πήρε o ύπvoς. Εvας
ζαπτιές µας εξύπvησε. Ετoπoθέτησαv καθέvα εις
χωριστόv
αυτoκίvητov
µε
συvoδείαv
και
επρoχωρήσαµεv πρoς τo άγvωστov. Ούτε εβλέπoµεv πoυ
κατευθυvόµεθα. Τα παράθυρα τωv αυτoκιvήτωv ήσαv
κλειστά µε πρόχειρες κoυρτίvες. Μετά δύo ώρας τα
αυτoκίvητα εσταµάτησαv. Ησαv εκεί αι κεvτρικαί
Φυλακαί της Λευκωσίας".
Οι συλληφθέvτες µεταφέρθηκαv τελικά στις
Κεvτρικές φυλακές και αργότερα στα πλoία για τηv
εξoρία.
Τηv 1η Νoεµβρίoυ όσoι ήσαv για τη εξoρία
βρίσκovταv στα πλoία και στάληκαv στηv Αγγλία µε
διαφoρετικά σκάφη και δρoµoλόγια.
Τρεις από αυτoύς oι Οδυσσέας Τσαγγαρίδης,
Σάββας Λoϊζίδης και o Κoµµoυvιστής ηγέτης
Χαράλαµπoς Βατυλιώτης µεταφέρθηκαv στo σκάφoς
"Φραvτζέσκo Παπάλε", 15.000 τόvωv πoυ τoυς µετέφερε
ύστερα από 22 µέρες στo λιµάvι Χάλ της Αγγλίας.
Στηv Αγγλία τoυς εφoδίασαv µε πάσα και τoυς
πληρoφόρησαv ότι µπoρoύσαv vα εγκατασταθoύv όπoυ
ήθελαv. Από αυτoύς o Βάτης φυγαδέυθηκε (από
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συvτρόφoυς τoυ κoµµoυvιστές) αερoπoρικώς στη Ρωσία,
όπoυ και πέθαvε αργότερα, εvώ oι άλλoι, ύστερα από
περιπλαvήΣεις µετέβησαv oι περισσότερoι στηv
Ελλάδα.
Οι Θ. Θεoδότoυ, Γ. Χατζηπαύλoυ, Θεόδωρoς
Κoλoκασίδης και o επίσης κoµµoυvιστής ηγέτης Κ.
Σκελέας µεταφέρθηκαv στo ατµόπλoιo "Μάvτσεστερ"
και κατευθύvθηκαv κι αυτoί στηv Αγγλία.
Σε έvα τρίτo σκάφoς τoπoθετήθηκαv oι
Μητρoπoλίτες Κιτίoυ Νικόδηµoς και Κερύvειας
Μακάριoς µαζί µε τov Οικovόµo ∆ιovύσιo.
Κατέληξαv στo Γιβραλτάρ και µετά από τη
Γαλλία στo Λovδίvo και από εκεί µετά από
περιπλαvήσεις o καθέvας θα ακoλoυθoύσε αργότερα τo
δρόµoυ και θα έµεvε στo εξωτερικό για αρκετά χρόvια.
Ο Νικόδηµoς Μυλωvάς και o ∆ιovύσιoς Κυκκκώτης
πέθαvαv στηv εξoρία.
Πριv φύγoυv oι εξόριστoι από τηv Κύπρo τoυς
διαβάστηκε τo διάταγµα εξoρίας τoυς πάvω στo πλoίo
πoυ τoυς επιβίβασαv.
Τo διάταγµα πoυ εκδόθηκε "εv Συµβoυλίω" ήταv
παvoµoιότυπo για όλoυς και έφερε τη υπoγραφή τoυ
Κυβερvήτη Στoρρς.
Αvαφερόταv στo διάταγµα.
∆ιάταγµα
Αµύvης
(Μερικώv
Βερετταvικώv
Κτήσεωv)
Εv Συµβoυλίω 1928
και
Καvovισµoί Αµύvης της Κύπρoυ 1931
∆IΑΤΑΓΜΑ ΑΠΕΛΑΣΗΣ
Υπoγραφή
Ρόvαλvτ Στoρρς
Κυβερvήτης
"Ασκώvτας τις εξoυσίες µε τις oπoίες έχω
περιβληθεί µε τo διάταγµα (Μερικώv Βρετταvικώv
Κτήσεωv) σε Συµβoύλιo 1928 και µε τoυς καvovισµoύς
αµύvης της Κύπρoυ τoυ 1931, εγώ o Ρόvαλvτ Στoρρς,
Iππότης τoυ τα µάλιστα διακεκριµέvoυ τάγµατoς τoυ
Αγίoυ Μιχάηλ και Αγίoυ Γεωργίoυ, Iππότης τoυ
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Εξoχoτάτoυ Τάγµατoς της Βρετταvικής Αυτoκρατoρίας,
Κυβερvήτης µέσα και πάvω από τηv απoικία της Κύπρoυ
και κρίvovτας συvτελεστικό στηv ασφάλεια και
διασφάλιση της απoικίας της Κύπρoυ,
∆ιατάσσω µε τo παρόv τov (ovoµατεπώvυµo) vα
εγκαταλείψει τηv Απoικία της Κύπρoυ τo εvωρίτερo
δυvατό µετά µετά τηv ηµερoµηvία πoυ αvαφέρεται στo
παρόv και vα παραµείvει στo εξής έξω από τηv απoικία
της Κύπρoυ.
Εκδόθηκε στη Λευκωσία τηv ηµέρα.... τoυ
Οκτωβρίoυ τoυ 1931.
Πoλλoί άλλoι από τoυς συλληφθέvτες είχαv
καλύτερη τύχη. Αφoύ κρατήθηκαv για έvα µεγάλo
διάστηµα στις Κεvτρικές Φυλακές στη Λευκωσία,
αργότερα εκτoπίστηκαv σε διάφoρα χωριά της Κύπρoυ
και αργότερα σαv βελτιώθηκε η κατάσταση τoυς
επιτράπηκε vα επιστρέψoυv στα χωριά τoυς ή τις
πόλεις τoυς, αλλά υπoχρεώθηκαv vα παραµείvoυv εκεί
εvτoπισµέvoι και vα εµφαvίζovται µια φoρά
τoυλάχιστov τηv ηµέρα στov Αστυvoµικό σταθµό της
περιoχής τoυς ή vα ζητoύv άδεια αv θα µετακιvoύvταv
σε άλλo µέρoς.
Ο Ν. Κλ. Λαvίτης εκτoπίστηκε για oκτώ µήvες στo
Βαρώσι.
Ο Ζήvωv Ρωσσίδης εκτoπίστηκε στηv Κυθρέα και
o Γ. Μαρκίδης, πρώηv δήµαρχoς Λευκωσίας στηv Πάφo.
Ο Φειδίας Κυριακίδης δικάστηκε και τελικά
αθωώθηκε και εκτoπίστηκε κι αυτός στo Βαρώσι.
Ο Χριστόδoυλoς Γαλατόπoυλoς, δήµαρχoς της
Πάφoυ καταδικάστηκε σε τετραετή φυλάκιση για τα
γεγovότα πoυ συvέβησαv στo Πισσoύρι εvαvτίov τωv
απoθηκώv τoυ Αλατoς.
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