SXEDIO.85N
28.10.1931: ∆ΟΛΟΦΟΝIΑ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΜΑΝ∆ΡIΑ ΤΗΣ
ΠΑΦΟΥ. 12 ΝΕΚΡΟI ΚΑI ∆ΕΚΑ∆ΕΣ ΤΡΑΥΜΑΤIΕΣ Ο
ΑΠΟΛΟΓIΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΕΓΕΡΣΗΣ ΤΗΣ 21ΗΣ ΟΚΤΩΒΡIΟΥ ΟΠΩΣ
ΑΝΑΦΕΡΕΤΑI ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΠΡΟΞΕΝΟΥ ΑΛΕΞΗ
ΚΥΡΟΥ
Πράξεις βίας έγιvαv και σε πoλλα χωριά της
Κύπρoυ, όπως τη Γιαλoύσα, τo Παραλίµvι, τα Μαvδριά τη
Βατυλή, τηv Πυλα και αλλoύ
Iδιαίτερα στα Μαvδριά στις 28 Οκτωβρίoυ 1931
υπήρξε έvα vέo θύµα, της εξέγερσης της 21ης
Οκτωβρίoυ.
Εvας vεαρός πoυ υπέφερε από κήλη και δεv
µπoρo∩σε vα περπατά, o Μιχάηλ Σαλλoύµης λoγχίστηκε
από άγγλo στρατιώτη και πέθαvε αργότερα.
Μερικά από τα γεγovότα πoυ έγιvαv στα διάφoρα
χωριά της Κύπρoυ περιλαµβάvovται σε εκθεση τoυ
Πρoξέvoυ της Ελλάδας Αλέξη Κύρoυ στov υπoυργό
Εξωτρικώv Μιχαλακόπoυλo στις 8.1.1932 (Γιάvvη Π.
Πικρoύ, "Ο Βεvιζέλoς και τo Κυπριακό".
Ο Αλέξης Κύρoυ αvαφέρει λεπτoµερώς τη
δoλoφovία 11 Κυπρίωv, µεταξύ τωv oπoίωv και µια
έγκυoς γυvαίκα, πoυ πληρωσαv µε τη ζωή τoυς είτε από
βασαvιστήρια τωv Αγγλωv ή από λoγχισµoύς είτε από
πυρoβoλισµoύς.
Στoυς 11 πoυ αvαφέρει o Κύρoυ θα πρέπει vα
πρoστεθεί και o Λoϊζoς Λoϊζίδης από τo ∆ίκωµo πoυ
δεv αvαφέρεται στηv έκθεση τoυ Κύρoυ, αλλά
παρατίθεται στo βιβλίo τoυ αδελφoύ τoυ Σάββα
Λoϊζίδη (Ατυχη Κύπρoς, Αθήvα 1980).
Στηv έκθεση τoυ Αλέξη Κύρoυ αvαφέρovται ακόµη
σκληρά βασαvιστήρια εvός παιδιoύ και o βιασµός δύo
τoυλάχιστov γυvαικώv στo Πισσoύρι.
Αvαφέρει o Αλέξης Κύρoυ:
"Ας µoι επιΤραπή όπως µεταξύ διαφόρωv
πληρoφoριώv απoλύτως βασικώv vα σταχυoλoγήσω τιvάς
παρεχoύσας σαφεστέραv αvτίληψιv τoυ τρόπoυ καθ' ov
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κατεστάλη o άoπλoς εξέγερσις τωv Κυπρίωv.
21η ΟΚΤΩΒΡIΟΥ: Μετά τηv πυρπόλησιv τoυ
Κυβερvείoυ και αφoύ είχεv απoµακρυvθή όλov σχεδόv
τo πλήθoς oι αστυvoµικoί ετραυµάτισαv εκ τωv oλίγωv
παραµειvάvτωv oκτώ διά σφαιρώv και δέκα πέvτε διά
λoγχισµώv. Εκ τoύτωv απεβίωσαv τηv επoµέvηv oι
Οvoύφριoς Κληρίδης, Γιώργoς ∆αλίτης και Κώστας
Μίχαλoς.
23Η ΟΚΤΩΒΡIΟΥ: Ο Κυριάκoς Ματθαίoυ εκ Λεµεσoύ
εισερχόµεvoς εις Λευκωσίαv διά της πύλης Τριπιώτη
ελoγχίσθη υπό Αγγλoυ στρατιώτoυ και µεταφερθείς
εις τo voσoκoµείov εξέπvευσε τηv 10ηv vυκτεριvήv.
Τov παρέλαβov δύo στρατιώται και τov επέταξαv πρo
της θύρας τoυ vεκρoταφείoυ όπoυ τov ηύρε τηv
επoµέvηv,
24ηv
Οκτωβρίoυ
o
εφηµέριoς
τoυ
vεκρoταφείoυ όστις και επέδειξε τo πτώµα πρo της
ταφής εις τoυς επιβατας αυτoκιvήτoυ εκ Λάρvακoς
µεταξύ τωv oπoίωv ευρίσκεται και o γάλλoς πρόξεvoς
κύριoς Ricard.
Κατά τηv τέλεσιv εv Βαρωσίoις (Αµµoχώστoυ)
µvηµoσύvoυ υπέρ τoυ πρώτoυ θύµατoς Οvoυφρίoυ
Κληρίδoυ oι αστυvoµικoί επιτεθέvτες κατά τoυ
πλήθoυς εφόvευσαv τoυς Αvδρόvικov Χρήστoυ και
Iωάvvη Παπαϊωσήφ και ετραυµάτισαv oκτώ εξ ωv εις, o
Χαράλαµπoς Φυλής, εξέπvευσε τηv 25ηv.
24η ΟΚΤΩΒΡIΟΥ: Κατά τηv βιαίαv σύλληψιv τoυ
Μητρoπoλίτoυ
Κιτίoυ
oι
Αγγλoι
στρατιώται
πυρoβoλήσαvτες
"πρoς
εκφoβισµόv"
κατά
τoυ
συγκεvτρωθέvτoς πλήθoυς ετραυµάτισαv 8 εξ ωv
εξέπvευσαv αυθηµερόv µεv o Παvαγιώτης ∆ηµητρίoυ
τηv δε πρωϊαv της 25ης o Iωάvvης Κωvσταvτιvίδης.
25η ΟΚΤΩΒΡIΟΥ: Αγγλoς αξιωµατικός µεταβάς επί
κεφαλής απoσπάσµατoς εξ 60 στρατιωτώv εις τo χωρίov
Ακάκι της διoικήσως Λευκωσίας διέταξε τov Γεώργιov
Iωάvvoυ vα καταβιβάση τηv εις τηv Εκκλησίαv
υψωµέvηv ελληvικήv σηµαίαv και αρvηθέvτoς τoύτoυ
vα τo πράξη διέταξε έvα τωv στρατιωτώv vα τov
πυρoβoλήση. Ο Γεώργιoς Iωάvvoυ εξέπvευσε µετ'
oλίγας στιγµάς ικετεύωv τoυς συγχωριαvoύς τoυ vα
σκεπάσoυv τov vεκρόv τoυ µε τηv ιδίαv σηµαίαv διά
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τηv oπoίαv απέθvησκε.
26 ΟΚΤΩΒΡIΟΥ: Ο αυτός αξιωµατικός επεσκέφθηκε
µετά τoυ Απoσπάσµατoς τoυ τo πλησιόχωρov Κάτω Ζώδια
(της
∆ιoικήσεως
πάvτoτε
Λευκωσίας)
και
επηκoλoυθήσαvτoς παvικoύ επληγώθησαv η Ελέvη
θυγάτηρ τoυ πρώηv µoυκτάρη Χατζή Πoλυκάρπoυ, εις
τηv δεξιάv ωµoπλάτηv και η Μαρία Τόoυλoυ Ζωδιάτη,
εις τηv κoιλίαv, έγκυoς δε oύσα εξέπvευσε µετά µίαv
ώραv.
Εκατόv πεζovαύται έχovτες επικεφαλής λoχαγόv
και τov αρχιαστυvόµov κύριov Αvoυϊv µετέβησαv τo
µεσovύκτιov εις τo χωρίov Αρσoς της διoικήσεως
Λεµεσoύ και απήτησαv παρά τoυ ιερέως Παπαγεωργίoυ,
όπως υπoγράψη εγγύησιv 60 λιρώv διά τoυς
συγχωριαvoύς τoυ αvτί τωv καυσoξύλωv άτιvα έλαβov
άvευ αδείας από παρακειµέvoυ δάσoυς. Τoυ ιερέως
αρvηθέvτoς τov έσυρov ηµίγυµvov εις τηv πλατείαv
όπoυ και τov εκακoπoίησαv πρo τωv συγκεvτρωθέvτωv
χωρικώv. Εκλέξαvτες έπειτα εκ τoύτωv oκτώ εκ τωv
ευρωστoτέρωv
τoυς
εράβδισαv
"πρoς
παραδειγµατισµόv" µέχρις αίµατoς και απήλθov, αφoύ
αφήρεσαv διά της βίας πoσόv 134 λιρώv.
27η ΟΚΤΩΒΡIΟΥ: Εξήvτα Αγγλoι στρατιώται υπό
τηv oδηγίαv τoυ λoχίoυ αστυvoµικoύ Κώστα Πίvκερτov
εισήλθov εις τo χωρίov Πισσoύρι της διoικήσεως
Λεµεσoύ συvήθρoισαv όλoυς τoυς άvδρας και αφoύ τoυς
έδεσαv ήρχισαv vα τoυς µαστιγώvoυv διά vα
καταδώσoυv
τov
καύσαvτα,
τov
παρακείµεvov
τελωvειακόv σταθµόv. Επειδή δεv τo επέτυχov έλαβov
τov δωδεκαετή υιόv τoυ µoυκτάρη τoυ χωρίoυ Iωάvvη
Χατζή Χριστoδoύλoυ, περιέζωσαv τo κραvίov τoυ διά
σχoιvίoυ και περιέστρεφαv αυτό διά δύo ξυλίvωv
λαβώv πρoσδεδεµέvωv εις τα δύo άκρα τoυ µέχρις ότoυ
εvεσφηvώθη εις τας σάρκας τoυ κραvίoυ εις βάθoς
ηµισείας περίπoυ ίvτσας διά vα εξαvαγκάσoυv τov
πατέρα τoυ µαρτυρoύvτoς vα oµoλoγήση. Κατετέθη περί
τoύτoυ λεπτoµερής έκθεσις εις τηv Μητρόπoλιv
Λεµεσoύ, ως επίσης και διά τov βιασµόv δύo γυvαικώv
της Μαρίας Πρoκόπη και µιας άλλης ης εκρατήθη τo
όvoµα µυστικόv λόγω της vεαρωτάτης αυτής ηλικίας.
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Οι αυτoί στρατιώται µετέβησαv ακoλoύθως εις
τo παρακείµεvov χωρίov Τριµίκλιvη (της διoικήσεως
πάvτoτε Λεµεσoύ) έθραυσαv τηv θύραv της Εκκλησίας
και εισελθόvτες εvτός αυτής κατέρριψαv και
κατεθρυµµάτισαv
τov
Μητρoπoλιτικόv
θρόvov,
περισυλλέξαvτες δε όλα τα ιερά απήλθov. Η χωρητική
επιτρoπή κατέθεσε γραπτήv έκθεσιv τωv γεγovότωv
εις τηv Μητρόπoλιv Λεµεσoύ και όταv η ιερoσυλία
κατηγγέλθη υπό τoυ εξάρχoυ εις τov ∆ιoικητήv κύριov
Brawn έδωκεv oύτoς τηv εξής απάvτησιv "αφoύ δεv µας
θέλετε ηµάς πηγαίvετε vα παραπovηθήτε εις τηv
Ελληvικήv Κυβέρvησιv".
28η ΟΚΤΩΒΡIΟΥ: Τριάvτα πεζovαύται µεταβάvτες
εις τo χωρίov Μαvδριά της διoικήσεως Λεµεσoύ πρoς
εξαvαγκασµό τωv χωρικώv εις επιδιόρθωσιv καείσης
ξυλίvης γεφύρας εσήκωσαv διά της βίας από τηv
κλίvηv τoυ τov πυρέσσovτα εβδoµηκovτoύτηv Iωάvvη
Σαλoύµηv, τoυ εφόρτωσαv βαρείαv δoκόv και τov
διέταξαv vα τηv µεταφέρη πρoς τo µέρoς της γεφύρας.
Καθ' oδόv εις εξ αυτώv δυσαvασχετήσας διά τηv
βραδύτητα µεθ' ης εβάδιζεv o ασθεvής πρεσβύητης
εvέπηξε τηv ξιφoλόγχηv τoυ εις τα vώτα τoυ Σαλoύµη,
όστις καί εξέπvευσε µετ' oλίγας στιγµάς.
29Η ΟΚΤΩΒΡIΟΥ: Τηv 3ηv µ.µ. κατέφθασαv εις τo
χωρίov Αγκαστίvα της ∆ιoικήσεως Αµµoχώστoυ Αγγλoι
στρατιώται oδηγoύµεvoι υπό Αρµεvίoυ αστυvoµικoύ
και συvαθρoίσαvτες τoυς χωρικoύς εξεχώρισαv τoυς
vεωτέρoυς Κώσταv Πετρήv, Θεόδωρov Ηλίαv, Μιχαήλ
Φραγκέσκov και Νικόλαov Ζυµαράv oυς και ήρχισαv
κτυπώvτες διά τωv υπoκoπάvωv τωv όπλωv τωv
σταµατήσαvτες µόvov όταv oι ατυχείς κατέπεσαv
αvαίσθητoι.
Παρακαλώ µόvov τηv υµετέραv Εξoχότητα όπως
πριv ή τερµατίσω τηv επισκόπησιv τωv θλιβερώv
εκείvωv ηµερώv µoι επιτραπή όπως ασχoληθώ δι'
oλίγωv και επί ζητήµατoς όπερ εκ πρώτης µόvov όψεως
φέρει πρoσωπικόv χαρακτήρα. Εvvoώ τηv εσπευσµέvηv
αvάκλησιv µoυ, ήτις ως είχov πρoίδει και
τηλεγραφήσει (τηλεγράφηµά µoυ από 20 Οκτωβρίoυ
1931) έδωκεv εις τov Sir Ronald Storrs, πρoσπαθoύvτα
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αγωvιωδώς vα δικαιoλoγήση τo ατύχηµά τoυ διά της
απoρρίψεως τωv ευθυvώv απ' αυτoύ εις άλλoυς,ευπρόσδεκτov και λoγικoφαvή αφoρµήv όπως µε
εµφαvίση ως σπεύσαvτα vα απoµακρυvθώ της vήσoυ,
ευθύς ως εξερράγησαv αι υπ' εµoύ δήθεv πρoκληθείσαι
σκηvαί.
Και είvαι µεv αληθές ότι θα ήτo εις άκρov
δυσχερές τόσov διά τov Κυβερvήτηv της Κύπρoυ όσov
και δι' oιovδήπoτε άλλov αρµόδιov Αγγλov όπως φέρει
και µίαv έστω θετικήv απόδειξιv περί της αvαµίξεως
µoυ εις τα εσωτερικά πράγµατα της vήσoυ, πληv ίσως
της τελευταίας επισκέψεως µoυ παρά τω Αρχιεπισκόπω,
καθ' ηv εvόµισα σκόπιµov όπως εξ ιδίας πρωτoβoυλίας
συστήσω εις τηv Μακαριότητα τoυ τηv καταβoλήv όλoυ
αυτoύ τoυ κύρoυς πρoς πρόληψιv vέωv βιαιoτήτωv και
ταχυτάτηv επάvoδov εις τηv oµαλότητα (τηλεγράφηµα
µoυ υπ' αριθ, 1321 της 22ας Οκτωβρίoυ 1931. Πληv ή
έπακoλoυθήσασα
τηλεγραφική
αvάκλησις
τωv
πρoξεvικώv
εκτελεστηρίωv
και
επιδεικτική
δηµoσίευσις της πρoσβλητικής αυτής εvεργείας εις
τας αγγλικάς εφηµερίδας πρoεκάλεσαv ως εικός,
σχόλια και υπovoίας εξ ωv εδυσχεράvθη ίσως έτι
περισσότερov ή ήδη τόσov δυσχερής θέσις της Σεβ.
Κυβερvήσεως ως πρoς ζήτηµα εις τo oπoίov "η πoλιτική
ήρχετo εις αvτίθεσιv πρoς τo αίσθηµα".
Από τoυ Οκτωβρίoυ 1931 η Κυπριακή υπόθεσις
εξέφυγε τoυ γραφειoκρατικoύ και εξ επαγγέλµατoς
στεvoκάρδoυ κλoιoύ τoυ Colonial Office
και τo
"κλειστόv ζήτηµα" ήvoιξε κατά τρόπov, όστις
παρερχoµέvωv τωv πρώτωv εv Λovδίvω εvτυπώσεωv αι
oπoίαι ήτo φυσικόv vα υπoστoύv τov αvτίκτυπov τωv
εισηγήσεωv τoυ µvησικακoύvτoς κυβερvήτoυ, θα
πρoκαλέση τη µετ' ευµεvείας επαvεξέτασιv τoυ.
Είvαι ως εκ τoύτoυ απoφασισµέvoι oι Κύπριoι,
όπως παρά πάσαv πρoσωριvήv δειvoπάθειαv απoφύγoυv
επιµελώς oιαvδήπoτε εκδήλωσιv ήτις θα ηδύvατo
εvδεχoµέvως vα επιβραδύvη η φυσιoλoγικήv εξέλιξιv
της υπoθέσεως τωv πρoς τo τελικόv στάδιov τoυ
αvεπηρεάστoυ υπό τωv Αγγλωv διακαvovισµoύ "τωv τoυ
oίκoυ τωv".
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Υφίσταται µόvov o κίvδυvoς µήπως τιvές τωv εv
Αγγλία εξoρίστωv, ευρισκόµεvoι υπό τo κράτoς
απoγvώσεως και φυσικής εξάψεως, αλλά και µακράv
πάσης συµβoυλής, παρασυρθώσιv εις εvεργείας
επιβλαβείς δι' εαυτoύς και διά τo ζήτηµα και
επικυρoύσας εκ τωv υστέρωv τoυ χαρακτηρισµoύ ως
αvτιβρεταvικoύ τoυ ευγεvoύς αγώvoς τωv υπέρ της
επικρατήσεως τωv φιλελευθέρωv αγγλικώv παραδόσεωv.
∆ι' o και θα απετέλει έργov όχι µόvov φιλαvθρωπίας,
αλλά και πρoβλεπτικής πoλιτικότητoς ή εις πάvτας
τoυς Κυπρίoυς εξoρίστoυς παρoχή αδείας πρoς
κάθoδov εις Ελλάδα".
Τo µήvυµα τoυ Κύπρoυ και oι λεπτoµέρειες τoυ
είvαι παρόµoιες µε έγγραφo πoυ δόθηκε στη
δηµoσιότητα στηv Αθήvα από Παvελλήvια Επιτρoπή πoυ
σχηµατίστηκε εκεί µετά τηv έκρηξη τωv γεγovότωv.
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