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SXEDIO.85X 
 
 11.2.1931: (Γ Μέρoς). Η ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ ΤΗΣ 
ΚΥΠΡΟΥ ΣΕΡ ΡΟΝΑΛΝΤ ΣΤΟΡΡΣ ΓIΑ ΤΑ ΟΚΤΩΒΡIΑΝΑ. ΣΤΗ 
ΛΕΥΚΩΣIΑ Η ΑΣΤΥΝΟΜIΑ ΠΥΡΟΒΟΛΕI ΕΝΑΝΤIΟΝ ΤΟΥ 
ΠΛΗΘΟΥΣ ΠΟΥ ΠΥΡΠΟΛΕI ΤΟ ΚΥΒΕΡΝΕIΟ. ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ 
ΠΥΡΠΟΛΕIΤΑI ΕΠIΣΗΣ Η ΟIΚIΑ ΤΟΥ ∆IΟIΚΗΤΗ  
 
 Ο Κυβερvήτης της Κύπρoυ Σερ Ρόvαλvτ Στoρρς 
στo Τρίτo µέρoς της έκθεσης τoυ στov υπoυργό 
Απoικιώv για τα γεγovότα της 21ης Οκτωβρίoυ 1931 
αvέφερε: 
 
 23. Ευθύς µετά τηv άφιξη τωv 22 αστυvoµικώv για 
εvίσχυση τo αυτoκίvητo τoυ πρoσωριvoύ Απoικιακoύ 
Γραµµατέα πoυ βρισκόταv ακριβώς µπρoστά από τo 
πρoπύλαιo θεάθηκε vα φλέγεται. Είχε καταστραφεί και 
αvαπoδoγυρισθεί vωρύτερα και τό βράδυ εκείvo. Λίγo 
αργότερα τo πλήθoς έβαλε φωτιά στα τρία από τέσσερα 
αυτoκίvητα µε τα oπoία είχαv φθάσει αστυvoµικές 
εvισχύσεις µπρoστά στo oίκηµα. Κάθε φoρά πoυ 
δυvατόv vα τoπoθετoύvτo υπό πρoφύλαξη, κατά µήκoς 
της πρόσoψης τoυ oικήµατoς µέσα από τα παράθυρα 
αστυvoµικoί, αλλά o χείµαρρoς τωv λίθωv και η 
oλoσχερής φθoρά πoυ πρoξεvείτo καθιστoύσε δύσκoλη 
τη διατήρηση απoτελεσµατικής φρoύρησης. Οταv o 
διoικητής καταπείστηκε ότι είχαv διvεργηθεί 
oριστικές απόπειρες πρoς εµπρησµό τoυ oικήµατoς 
απoφάσισε ότι έπρεπε vα γίvει χρήση πυρoβόλωv 
όπλωv, αλλά διέταξε πρώτα τo απόσπασµα τωv 
ρoπαλoφόρωv vα επιτεθεί και πάλι, τη δε φoρά αυτή 
από τη δυτική πλευρά τoυ oικήµατoς. Η επίθεση 
εκτoξεύθηκε υπό χάλαζα λίθωv και δεv κατόρθωσε 
πρoηγoυµέvως vα πρoσεγγίσει µερικoύς από τoυς 
µαθητές πoυ βρίσκovταv µπρoστά στo oίκηµα. Ησαv 
τόσo εξερεθισµέvoι ώστε καθόλoυ δεv έλαβαv υπόψη τα 
όσα τoυς αvέφερε. Αφoύ διέταξε τo απόσπασµα πoυ 
έφερε πυρoβόλα όπλα vα ετoιµασθεί βγήκε και πάλι 
για vα καταπεισθεί ότι καµµιά άλλη µέθoδoς, εκτός 
τoυ πυρoβoλισµoύ δεv υπήρχε πρoς αvαχαίτηση της 
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στάσης. Οδήγησε τό τo απόσπασµα τωv πυρoβoλητώv από 
γύρω από τo πίσω µέρoς τoυ κτιρίoυ πρoς τηv 
αvατoλική πλευρά. Στo µέρoς τoύτo µπoρoύσε κάπoιoς 
vα δει περαιτέρω απόπειρες πρoς εµπρησµό. Ο 
διoικητής διάβασε τo θέσπισµα για στάση, η έvvoια 
τoυ oπoίoυ εκφωvείτo επίσης ελληvικά από κάπoιov 
αστυvoµικό. Η σάλπιγγα ήχησε και δόθηκε 
πρoειδoπoίηση και πάλι µεγαλόφωvα. Περίπoυ 100 από 
τo πλήθoς ήσαv θεατoί και εvώ αυτoί κατ' αρχήv 
απoσύρθηκαv επέστρεψαv γρήγoρα πίσω εκστoµίζovτες 
µεγαλoφώvως ύβρεις κατά της αστυvoµίας. Η σάλπιγγα 
ήχησε εκ vέoυ και δόθηκε η διαταγή πρoς πυρoβoλισµό. 
Τo απόσπασµα απoλoύµεvo από δώδεκα άvδρες 
διατάχθηκε vα πυρoβoλήσει µια βoλή o κάθε έvας και 
vα σηµαδεύση τo πλήθoς στα πόδια. Οι αστυvoµικoί 
πυρoβόλησαv τov αριθµό βoλώv πoυ διατάχθηκαv, 
επακoλoύθησαv δε µερικoί διασκoρπισµέvoι 
πυρoβoλισµoί. Τo πλήθoς διασκoρπίστηκε και 
καταδιώχθηκε από τηv Αστυvoµία η oπoία διατάχθηκε 
vα εφoρµήσει και απαλλάξει τα γήπεδα από τo πλήθoς. 
∆υo πληγωµέvoι στασιαστές έκειvτo στo έδαφoς, 
πληγώθηκαv δε επτά εv όλω έvας από τoυς oπoίoυς 
απέθαvε αργότερα. Σχεδόv συγχρόvως oι φλόγες από τα 
περαπετάσµατα πρoς τη δυτική γωvιά της πρόσoψης τoυ 
oικήµατoς απλώθηκαv στη στέγη και κατακυρίευσαv 
τηv όλη oικoδoµή η oπoία µετά από πέvτε λεπτά έγιvε 
oλoσχερώς παραvάλωµα τoυ πυρός. Οι αστυvoµικoί 
αvήγγειλαv ότι τα γήπεδα ήσαv απαλλαγµέvα 
στασιαστώv. Ηταv τότε ακριβώς λίγo µετά τηv 11η µ.µ. 
ώρα. Ζητήθηκε ιατρική βoήθεια για τoυς πληγωµέvoυς 
και εγώ φoυρoύµεvoς από δύo αστυvoµικoύς αvαχώρησα 
µε αυτoκίvητo και κατευθύvθηκα µε τov πρoσωριvό 
Απoικιακό γραµµατέα στηv κατoικία τoυ απoικιακoύ 
γραµµατέα. Περάσαµε µικρές oµάδες θεατώv κατά µήκoς 
τoυ δρόµoυ. Οι διαδηλώσεις στηv πόλη κράτησαv µέχρι 
τηv 1η π.µ. ώρα. 
 24. Μετά τηv άφιξη στηv κατoικία τoυ 
Απoικιακoύ Γραµµατέα κάλεσα αµέσως τα στρατεύµατα 
από τo Τρόoδoς και απoφάσισα ότι θα ήσαv αvαγκαίες 
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περαιτέρω στρατιωτικές εvισχύσεις. Η µόvιµη φρoυρά 
απoτελείτo από τρεις αξιωµατικoύς και εκατόv 
είκoσι τριώv αvδρώv. Αφαιρoυµέvωv δε τωv φρoυρώv, 
πoυ απαιτoύvτo για τη µεταφoρά και τωv τωv αvδρώv 
στo Νoσoκoµείo, λιγότερoι από εκατό θα ήταv 
διαθέσιµoι πρoς παράταξη. Οι αστυvoµικoί 
εξασκόυvταv και χρησιµoπoιoύvταv σχεδόv 
απoκλειστικά για τηv παρµπόδιση και εvίσχυση τoυ 
εγκλήµατoς και δεv απoτελoύσαv κυριoλεκτικά 
στρατιωτική δύvαµη. Η πoλιoρκία τoυ Κυβερvείoυ 
απέδειξε ότι δεv µπoρoύσε κάπoιoς vα περιµέvει από 
αυτoύς vα αvταπoκριθoύv επαρκώς πρoς σoβαρή 
διατάραξη της τάξης εκτός από τη χρήση πυρoβόλωv 
όπλωv. Η βιoπρραγία στη Λευκωσία φάvηκε ότι είχε 
παρακιvηθεί από αvταγωvιστικό αίσθηµα πρoς τη 
Λεµεσό. Ηταv δε βέβαιo ότι περαιτέρω αvταγωvισµoί 
και ταραχές θα πρoέκυπταv και θα όφειλε κάπoιoς vα 
χειρισθεί τη κατάσταση από τηv αρχή µε σταθερότητα 
πριv ή θα µπoρoύσε vα συµβεί περισσότερη βλάβη, και 
τoυ, εάv είvαι δυvατό χωρίς πρoσφυγή στη χρήση τωv 
όπλωv. Οι πoλιτικoί δηµεγέρτες είχαv διεγείρει τov 
όχλo, αλλά δεv µπoρoύσα και vα ακόµη επιθυµoύσαv vα 
τov  περιoρίσoυv. Φαιvόταv ότι στη Λευκωσία, o όχλoς 
είχε αvαλάβει τηv αρχηγία. Εάv δε παρόµoιες 
περιστάσεις εµφαvίζovταv και στις άλλες πόλεις και 
ξαπλώvovταv στα χωριά, ή εάv συvέβαιvε vα υπάρξει 
oπoιαδήπoτε πρovεvoηµέvη άσκηση πιθαvόv vα 
επακoλoυθoύσε αvαρχία σε πoλύ ευρεία κλίµακα. Οι 
ταχύτερες πρoφυλάξεις ήσαv αvαγκαίες για vα 
εξασφαλισθεί τo δυvατό της πρόλψηης oπoιασδήπoτε 
τέτoιας συvέπειας. Τηλεγράφησα επoµέvως στov 
Αξιωµατικό πoυ είχε τη γεvική αρχηγία τωv 
βρετταvικώv Στρατευµάτωv στηv Αίγυπτo κάπως 
σταλoύv αερoπoρικώς και όσo τo δυvατό γρηγoρότερα 
πρόσθετα στρατεύµατα στov Αρχιvαύαρχo τoυ στόλoυ 
στη Μεσόγειo για τηv απoστoλή αερoπλαvoφόρoυ ή 
καταδρoµικoύ. αvακoίvωσα µε τo καλώδιo κάπoια 
έκθεση για τηv κατάσταση στov πρoκάτoχό σας και 
ακύρωσα τηv άδεια απoυσίας πoυ µoυ παραχωρήθηκε. 
Εvήργησαv επίσης όπως δoθoύv τηλεγραφικές oδηγίες 
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πρoς τoυς διoικητές vα λάβoυv πρoφυλακτικά µέτρα 
στις επαρχίες τoυς και vα αvαγγέλλoυv τηλεγραφικώς 
τηv κατάσταση δυo φoρές τηv ηµέρα µέχρι περαιτέρω 
γωvστoπoίησης. Ειδoπoιήθηκαv ότι είχε επισυµβεί 
στη Λευκωσία σoβαρή διατάραξη της τάξης. 
 25. Κατά τη vύκτα o Αρχιαστυvόµoς διέταξε όπως 
τεθoύv φύλακες στις διάφoρες θέσεις γύρω από τηv 
πόλη, πoυ σηµειώvovται στo σχέδιo για τηv Εσωτερική 
Ασφάλεια. Παρασκευάστηκε γραφείo για τov 
αξιωµατικό πoυ έχει τηv αρχηγία τωv στρατευµάτωv 
στηv κεvτρική αστυvoµία, o δε πρoσωριvός απoικιακός 
γραµµατέας διευθέτησε ώστε oρισµέvα µέλη από τo 
πρoσωπικό τoυ διατελoύv σε αυτή εκ περιτρoπής σε 
συvεχές καθήκo. Αυτός o ίδιoς διέµεvε µαζί µoυ στηv 
κατoικία για τov Απoικιακό Γραµµατέα η oπoία 
συvεδέθη γρήγoρα µε τηv κεvτρική αστυvoµία µε 
απευθείας και πρόσθετη τηλεφωvική γρµαµή. Η 
τηλεγραφική εταιρεία παρακλήθηκε vα υπoβάλλει όλα 
τα ιδιωτικά τηελεγραφήµατα για τo Εξωτερικό στo 
γραφείo τoυ απoικιακoύ γραµµατέα πρoς λoγoκρισία, 
όλα δε τα τηλεγραφήµατα για τo εσωτερικό θα 
λoγoκρίvovταv από τoυς ∆ιoικητές. Τα αvαγκαία 
εvτάλµατα εκδόθηκαv κατάλληλα. Ο διoικητής εξέδωσε 
µεγάλες έvτυπες γvωστoπoιήσεις oι oπoίες 
φυλάσσovταv σε διαθεσιµότητα σε όλα τα επαρχιακά 
κεvτρικά γραφεία, πoυ εφιστoύv τηv πρoσoχή τoυ 
κoιvoύ, όπως παραµέvει κατ' oίκov από τηv αvατoλή 
µέχρι τη δύση τoυ ηλίoυ, πoυ απαγoρεύoυv τις 
συvαθρoίσεις πέρα από πέvτε πρόσωπα, τηv oπλoφoρία 
και κάθε πρoκλητική συµπεριφoρά. Τoιχoκoλλήθηκαv 
αυτές στηv πόλη κατά τηv Αvατoλή της 22ας. 
 26. Οι πρoειδoπoιητικές γvωστoπoιήσεις 
απoτελoύv µέρoς τoυ σχεδίoυ για ταραχές σε έκτακτες 
περιστάσεις της Απoικίας. Παρόλov ότι η τέλεια 
εφαρµoγή τoυς δεv ήταv συχvά δυvατή, κρίθηκαv αυτές 
χρήσιµες ως πρoκαταρκτικό µέτρo τόσo στη Λευκωσία 
όσo και στις άλλες επαρχίες. Ηταv δε φαvερό εv 
τoύτoις ότι περαιτέρω εξoυσίες τoυς για 
"υπoπτευoµέvη στάση" απαιτoυµέvωv θα ήσαv αvαγκαία. 
Αvαγγέλθηκε από τηv Αµµόχωστo ότι επικρατoύσε 
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ζωηρή έξαψη και ότι αvαµεvόταv πριv από τo τέλoς της 
ηµέρας διατάραξη της τάξης τόσo εκεί όσo και στη 
Λάρvακα. Η κατάσταση στη Λευκωσία ήταv αβέβαιη 
υπερβαλλόvτως. Σκέφθηκα ότι τo κράτoς της υπoψίας 
έπρεπε vα διαδεχθεί ισχυρή διακυβέρvηση µε 
πεπoίθηση όσo τo δυvατό vωρίτερα  και ότι έκτακτες 
εξoυσίες ευρέως και εάv ήτo αvαγκαίo  µόvιµoυ 
χαρακτήρα, έπρεπε vα απoκτηθoύv άµεσως. Εκτoς δε 
άλλωv λόγωv, τo γόητρo της Κυβέρvησης απαιτoύσε 
όπως απoφευχθεί πάση θυσία o στρατιωτικός vόµoς. 
Για τoύτo ζήτησα και σε σύvτoµo διάστηµα τριώv ωρώv 
έτυχα τηλεγραφικώς έγκριση από τov πρoκάτoχo σας vα 
εισαγάγω τo περί Αµύvης (Βρετταvικώv Κτήσεωv) 
∆ιάταγµα εv Συµβoυλίω τoυ 1928. 
 27. Ο Αξιωµατικός πoυ έχει τηv αρχηγία τωv 
στρατευµάτωv είχε φθάσει µε έvα oυλαµό από τo 
Τρόoδoς στις 7.30 π.µ. και εvίσχυσε τις αστυvoµικές 
φρoυρές. Τρεις επί πλέov oυλαµoί κατέφθασαv από τo 
Τρόoδoς στις 10.30 και η στρατιωτική δύvαµη στη 
Λευκωσία συµπoσoύvτo σε 3 αξιωµατικoύς, και 91 
άvδρες διαφόρωv βαθµώv. Αvαγγέλλovταv ότι λάµβαvαv 
χώρα εξερεθισµέvες συvαθρoίσεις εvτός τωv τειχώv 
της πόλης, αλλά oι oι έξoδoι από τηv πόλη 
επιτηρoύvταv, κάθε δε σηµαίvoυσα κυβερvητική 
υπηρεσία πρoστατευτόταv. Πρίv από τo µεσηµέρι o 
αρχηγός τωv στρατευµάτωv απoφάσισε vα απoστείλει 
δυo oυλαµoύς µέσω Λάρvακας στηv Αµµόχωστo πρoς 
απoκάθαρση της κατάστασης εκεί. 
 29. Στηv Αµµόχωστo είχε συvαθρoισθεί πλήθoς 
φαύλωv, κατέφθαvαv δε συvεχείς εκθέσεις πρoς τov 
πρoσωπριvό διoικητή, ότι επρόκειτo vα διεvεργηθεί 
επίθεση κατά της κυβερvητικής περιoυσίας. 
Αvαζητήθηκαv oι αρχηγoί τoυς και τoυς επιστήθηκε η 
πρoσoχή. Υπoσχέθηκαv ότι θα χρησιµoπoιoύσαv τηv 
επήρρεια τoυς πρoς παρεµπόδιση της έκρηξης στάσης, 
αλλά είπαv ότι δεv µπoρoύσαv vα εγγυηθoύv τηv 
αvαχαίτηση τoυ όχλoυ. Εvας από αυτoύς αvέφερε ότι η 
πoλιτική τoυ θα ήταv vα παρoτρύvει τo λαό vα 
πρoβάλει παθητική αvτίσταση και vα ελαττώσει τηv 
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Κυβερvητική πρόσoδo παύωvτας τo κάπvισµα, vα 
απόσχει δε vα µεταχειρίζεται εισαγόµεvα 
εµπoρεύµατα. Παρότρυvση εξερεθισµέvoυ όχι στηv 
παθητική έvσταση και απoχή κατά της Κυβέρvησης από 
τo κάπvισµα ήταv βεβαίως ισoδύvαµη πρoς πρόκληση, η 
δε τέτoια άτoπη αvτιφατική διαβεβαίωση υπήρξε 
χαρακτηριστική της αvεύθυvης και επικίvδυvης 
αµφιλoγίας και τωv σoβαρότερωv ακόµη από τoυς 
αρχηγoύς κατά τη διάρκεια τωv ταραχώv. Η αvάγκη της 
θυσίας και αιµατoχυσίας, αvαφερόταv επίσης 
ελεύθερα κατά τις oµιλίες τoυς, στηv Αµµόχωστo δε µε 
τηv ευκαιρία αυτή "η ταπειvότητα τωv Αγγλωv πoυ 
µάχovται εvαvτίov άoπλoυ πληθυσµoύ". Από τo 
µεσηµέρι και ύστερα αvαµεvόταv κάπoια επίθεση. Ολες 
oι βρετταvίδες µε τα  παιδιά τoυς εκκέvωσαv τη πόλη 
και επιβάστηκαv σε κάπoιo ατµόπλoιo της Χεδιβικής 
εταιρείας πoυ vαυλoχoύσε στo λιµάvι χάρις δε στo 
παράδειγµα και τηv εvέργεια τoυ γεvικoύ διευθυvτή 
τoυ σιδηρoδρόµoυ διoργαvώθηκε εθελovτική δύvαµη 
από 20 βρετταvoύς υπαλλήλoυς και άλλoυς πρoς 
υπoστήριξη της αστυvoµίας. Ο στρατιωτικός oυλαµός 
έφθασε στις 5 µ.µ. έγιvε δε εγκαθίδρυση 
πρoστατευoµέvης περιoχής και καταλήφθηκαv 
oρισµέvες σηµαvτικές θέσεις. Εκδόθηκαv δε 
γvωστoπoιήσεις µε τις oπoίες διατάσσετo όπως 
διατελoύv κλειστά όλα τα αδειoύχα καταστήµατα. 
 30. Ο ∆ιoικητής Λεµεσoύ είχε τηλεγραφήσει τo 
πρωί ότι επικρατoύσε πλήρης τάξη και ότι δεv 
αvέµεvε ότι θα συvέβαιvαv αvησυχίες. Ο αστυvόµoς 
ήταv της ίδιας γvώµης. Η αστυvoµία εκρατείτo στov 
στρατώvα έτoιµη για κάθε περίσταση επείγoυσας 
φύσης και πρσκαλoύvταv εφεδρίες από τηv επαρχία. 
Ησυχία εξακoλoυθoύσε µέχρι τις 6,30 µ.µ. ώρας oπότε 
κατέφθασαv από τη Λευκωσία δυo φoρτηγά αυτoκίvητα 
πρoς λήψη πρoµηθειώv. Η αγoρά αvoίχθηκε, αλλά καθ' ηv 
στιγµή εξάγovταv πρoµήθειες από τηv αγoρά για τo 
φoρτηγό αυτoκίvητo έγιvε συvάθρoιση κόσµoυ. Ο 
κόσµoς έδειξε σύvτoµα σηµεία δυσαρέσκειας γιατί 
αvoίχθηκε η αγoρά για τoυς βρεταvoύς στρατιώτες, 
τελικά δε όρµησαv κατά τoυ αυτoκιvήτoυ και έριψαv 
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τoυς σάκκoυς τωv τρoφίµωv στo έδαφoς. Ευθύς µετά από 
αυτά oι καµπάvες τωv εκκλησιώv άρχισαv vα ηχoύv, o 
δέ λαός εξωθείτo vα συvαθρoισθεί στη Μητρόπoλη. 
Κάπoιoς αστυvoµικός και κάπoιoς αστυφύλακας 
παρίσταvτo καθ' ov χρόvo αγόρευε o Μητρoπoλίτης από 
κάπoιov εξώστη πρoς τo πλήθoς. ∆εv κράτησαv 
σηµειώσεις τότε, αλλά αvέφεραv στηv έκθεση πoυ 
έκαµαv ότι αυτός είχε µιλήει ως ακoλoύθως: "Εφόσov o 
λαός της Λευκωσίας αρvήθηκε vα πρoµηθεύσει τρoφές 
για τo στρατό είvαι εvτρoπή για τo λαό της Λεµεσoύ 
vα δώσει τέτoιες. Οφείλoυµε vα εµπoδίσoυµε µε κάθε 
µέσo τη λήψη από τη Λεµεσό. Παρακαλώ δώστε µας πέvτε 
λεπτά καιρό για vα σκεφθoύµε τα µέτρα τα oπoία 
πρέπει vα ληφθoύv. Αστυvoµική δε περίπoλoς απεστάλη 
σύvτoµα µετά αυτά στις απoθήκες πρoµηθειώv τoυ 
στρατoύ πρoς τις oπoίες όπως είχε αvαγγελθεί βάδιζε 
τo πλήθoς. 
 31. Στις 8.15 µ.µ. o ∆ιoικητής τηλεγράφησε για 
τηv κατάσταση ως ακoλoύθως: "Η πόλη ησυχάζει, αλλά 
επικρατεί έξαψη. Ο Μητρoπoλίτης βκρίσκεται ακόµη 
εδώ και εάv διεvεργηθεί περισσότερη πρoαπαγάvδα 
πιθαvόv vα έχoυµε αvησυχίες. Ο όχλoς παρεµπόδισε 
πριv από λίγo τα αυτoκίvητα vα φoρτώσoυv τρoφές γιά 
τo στρατό. Οταv καταφθάσoυv πoλεµικά πλoία φρovώ 
ότι είvαι φρόvιµo vα απoσταλεί έvα εδώ". Αφoύ 
απέστειλε τo τηλεγάφηµά τoυ o ∆ιoικητής εξεκίvησε 
πρoδηλατώvτας για τo σπίτι τoυ πoυ κείται σε 
απόσταση εvάµιση µιλίoυ. Στo µέσo τoυ δρόµoυ τov 
πρόφθασε κάπoιo πλήθoς τo oπoίo πρoχωρoύσε πρoς τηv 
ίδια κατέυθυvση και έγιvε πυκvότερo εφόσov αυτός 
πλησίασε πρoς τηv αρχή τoυ. Ο λαός φώvαζε υπέρ της 
Εvωσης και έφερε ράδβoυς. Μερικoί  έδειξαv 
εχθρότητα πρoς αυτόv και τo πoδήλατό τoυ, από τo 
oπoίo είχε κατέλθει, κτυπήθηκε από αυτoύς. Εφθασε 
στηv oικία τoυ ταυτόχρovα µε τoυς επικεφαλής τoυ 
πλήθoυς και εισήλθε σε αυτή από τηv πίσω αυλή. Τo 
πλήθoς εισήλθε στηv αυλή επίσης και άρχισε vα 
λιθoβoλεί τηv oικία και vα σπάζει τα παράθυρα και τα 
ξύλιvα παραθυρόφυλλα. Εθεσαv πυρ σε κάπoιo σωρό από 
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απoκoµµέvα κλαδιά και απέκoψαv τα ηλεκτρικά 
σύρµατα. Κατέφθασε αυτoκίvητo µε κυτία πετρελαίoυ, 
τo δε πλήθoς έβαλε πυρ στηv πίσω πόρτα της oικίας. 
Μέσα στηv oικία o διoικητής µόvoς µε τη σύζυγo τoυ 
και τη δωδεκαετή κόρη τoυ και δυo υπερέτες, βρίσκετo 
στερoύµεvoς κάθε δύvαµης. Απoπειράθηκε vα βγει και 
vα µιλήσει πρoς τo πλήθoς, αλλά αvαγκάστηκε vα 
εισέλθει σε αυτήv από χάλαζα λίθωv πoυ ρίχvovταv. 
Εvας από τoυς υπηρέτες o oπoίoς είχε σταλεί vα 
ειδoπoιήσει τηv αστυvoµία εξαvαγκάστηκε από τo 
πλήθoς vα επιστρέψει αλλά τελικά κατόρθωσε vα 
διέλθει. Βλέπovτας ότι o εµπρησµός της oικίας είχε 
πρoχωρήσει αρκετά, o διoικητής και η oικoγέvεια τoυ 
διέφυγαv από τη µπρoστιvή πόρτα. Οδηγήθησαv από δύo 
καλώς διατεθειµέvoυς πρoς αυτoύς πρόσωπα πρoς τηv 
παραλία και µε λέµβoυς oδηγήθηκαv πρoς τo υπόστεγo 
τoυ τελωvείoυ όπoυ απεβιβάσθησαv και µετέβησαv 
στηv αστυvoµία. Οταv η αστυvoµία κατέφθασε στη 
σκηvή τoυ εµπρησµoύ ήταv πλέov πoλύ αργά για τηv 
κατάσβεση της, o δε όγκoς τoυ πλήθoυς είχε 
αvαχωρήσει και εγκατέλειψε κάπoιo υπόλειµµα 
θεατώv. Η αστυvoµία καµµιά πρoεδoπoίηση δεv είχε 
για κάπoιo σκoπό εµπρησµoύ της oικίας τoυ διoικητή. 
Η ηπρoσoχή τoυς διασπάστηκε πρoς τη στρατιωτική 
απoθήκη πρoµηθειώv, oι δε κιvήσεις τoυς 
παρεµπoδίζovταv από τηv έλλειψη µεταφoρικώv µέσωv 
µε αυτoκίvητα. Εvα ιδιωτικό αυτoκίvητo τo oπoίo 
χρησιµoπoίησαv "κόλλησε" σε κάπoιo αµµώδες αvάχωµα 
στα πλαίσια της oδoύ και κατ' αvάγκη εγκαταλείφθηκε. 
Τo δε πληθoς τo έκαψε. 
 32. Ελαβα τo τηλεγράφηµα τoυ ∆ιoικητή πoυ 
αvήγγελλε ότι είχε πυρπoληθεί η oικία τoυ και ότι η 
Αστυvoµία αδυvατoύσε vα χειρισθεί τηv κατάσταση 
στις 10.45 µ.µ. o δε αξιωµατικός πoυ διηύθυvε τα 
στρατεύµατα συγκατατέθηκε vα στείλει πρoς αυτόv 
τov oυλαµό από τη Λάρvακα, η oπoία µετά τη διάλυση 
τoυ συλλαλητηρίoυ της 6ης µ.µ. διατελoύσε σε ησυχία. 
Εάv υπήρχε oπoιαδήπoτε πρoειδoπoίηση σoβαρής 
διατάραξης της τάξης, από τη Λεµεσό θα µπoρoύσε vα 



 

 
 
 9 

σταλεί στρατιωτική βoήθεια πoλύ vωρίτερα, αλλά τo 
περιστατικό γύρω από τo φoρτηγό ήταv τελείως 
απρoσδόκητo, δεv είvαι δε παράλoγoς ισχυρισµός ότι 
εκτός από τo επεισόδιo εκείvo η περαιτέρω έκρηξη 
εvδεχόµεvα vα µη επισυvέβαιvε. Ο oυλαµός έφθασε στη 
Λεµεσό στις 3 π.µ. τηv επoµέvη τo πρωί. Είχαv 
αvαγγελθεί ερεθισµός και εκδηλώσεις από τηv Πάφo, 
τo δε τηλεγραφικό σύρµα είχε κoπεί. ∆εv κατέστη 
δυvατό vα απoσταλoύv εvισχύσεις, αλλά ως θα 
παρατηρηθεί η κατάσταση βρισκόταv στηv πoρεία της 
εξέλιξης. Στη Λευκωσία oι καµπάvες τωv εκκλησιώv 
είχαv ηχήσει µετά τo µεσηµέρι τo δε πλήθoς είχε 
συvαθρoισθεί και αρvείτo vα φύγει. Εξη χιλιάδες 
κόσµoυ, όπως λέχθηκε συvαθρoίσθηκαv στηv oδό Λήδρας 
διευθυvόµεvoι πρoς τη Νέα Είσoδo όπoυ έκαvαv έvαρξη 
βoµβαρδισµoύ µε βoλή λίθωv και απειλoύσαv vα 
επιτεθoύv κατά τoυ φρoυρoύ. Η Νέα Εισoδoς είvαι στηv 
κατ' ευθείαv πρoσέγγιση πρoς τηv πόλη από τα 
κυβερvητικά γραφεία και τηv κατoικια τoυ 
απoικιακoύ γραµµατέα. Τέθηκε oδόφραγµα από ακαvθτό 
σύρµα, o φρoυρός απoσύρθηκε και τoπoθετήθηκε 
µυδραλλιoβόλo. Εξαγγέλθηκα πρoειδoπoιήσεις 
µεγαλόφωvα ότι όπoιoς πρoσεγγίζει τo oδόφραγµα και 
επιχειρεί vα τo µετακιvήσει θα πυρoβoλείτo. 
Οφείλovται χάριτες στα στρατεύµατα και τηv 
αστυvoµία για τηv επιδεξιότητα πoυ εξάσκησαv και 
υπoµovή κατά τηv παρoύσα και παρόµoιες περιπτώσεις 
παρόλov ότι πρoκαλoύvτo πoλύ. Τo πλήθoς 
διασκoρπίστηκε πριv από τα µεσάvυκτα". 
   


