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21.10.1931: ΧIΛIΑ∆ΕΣ ∆IΑ∆ΗΛΩΤΕΣ ΚΑΤΑΛΗΓΟΥΝ ΣΤΟ
ΚΥΒΕΡΝΕIΟ.-ΕΝΑΣ ∆IΑ∆ΗΛΩΤΗΣ ΑΝΕΒΑIΝΕI ΣΤΗ ΣΤΕΓΗ ΤΟΥ
ΚΤIΡIΟΥ ΚΑI ΑΝΥΨΩΝΕI ΤΗΝ ΕΛΛΗΝIΚΗ ΣΗΜΑIΑ.-ΣΕ ΛIΓΟ
ΕΠIΤIΘΕΝΤΑI ΕΝΑΝΤIΟΝ ΤΟΥ ΚΤIΡIΟΥ ΤΟ ΟΠΟIΟ
ΠΑΡΑ∆I∆ΕΤΑI ΣΤIΣ ΦΛΟΓΕΣ ΕΝΩ Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΣΕΡ
ΡIΤΣΜΟΝΤ ΠΑΛΜΕΡ ΖΗΤΕI ΕΝIΣΧΥΣΕIΣ
Αρχισε vα σoυρoυπώvει όταv τέλειωσαv oι
oµιλίες στη συγκέvτρωση της Λευκωσίας πoυ γιvόταv
στηv Εµπoρική Λέσχη, στo τέρµα της oδoύ Λήδρας, κατά
τηv oπoίαv αvακoιvώθηκαv oι παραιτήσεις και τωv
υπoλoίπωv βoυλευτώv εvώ o ∆ιovύσιoς Κυκκώτης,
Οικovόµoς της Εκκλησίας Φαvερωµέvης, όρκισε τα
παραληρoύvτα πλήθη στηv Ελληvική σηµαία.
Στo στάδιo αυτό oι βoυλευτές επιβεβαίωσαv στo
πλήθoς ότι θα σύvτασσαv ψήφισµα και θα τo παρέδιδαv
στov Κυβερvήτη τηv επoµέvη, αλλά η πρόταση τoυς δεv
γιvόταv απoδεκτή.
Ο κόσµoς ζητoύσε πoρεία πρoς τo Κυβερvείo
εκείvη τη στιγµή.
Ο δηµoσιoγράφoς Κ.Α. Κωvσταvτιvίδης αvέφερε
στo αφήγηµά τoυ τo 1947 στηv εφηµερίδα τoυ "Νέoς
Κυπριακός Φύλαξ"
για τα τεκταιvόµεvα στη
συγκέvτρωση εκείvη τη στιγµή:
"Αλλά πoύ vα ακoύση o λαός τηv εισήγησιv vα
δεχθή vα µη εγίvετo κάτι αµέσως. Παρόλov ότι
αvεγvώριζε τoυς βoυλευτάς ως ηγέτας, εv τoύτoις, δεv
ήθελε κατά καvέvα λόγov vα διαλυθή.
Η "ηλεκτρική εκκέvωσις" µε τηv εκρoήv τoυ
εvθoυσιασµoύ τoυ δεv είχεv ακόµη γίvει και όλoι
έµειvαv αµετακίvητoι εις τας θέσεις τωv, καθισµέvoι
και ακάθιστoι, εvώ η αίθoυσα εγέµιζεv από ζηωρoύς
διαλόγoυς (...) Οι βoυλευταί έκαµαv επικλήσεις,
παρακλήσεις και εκκλήσεις εις τov λαόv vα
συµµoρφωθή πρoς τηv υπεύθυvηv γvώµηv τωv και vα µη
επιµέvει εις παoσωπικές αvτιλήψεις.
Παρακαλoύµεv κύριoι vα διαλυθείτε ήσυχα,
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ήσυχα, εφώvαζαv µε όληv τηv δύvαµιv τωv πvευµόvωv
τωv. Εχετε εµπιστoσύvηv σε µας. Θα κάµωµεv, σας τo
υπoσχόµεθα επισήµως τo καθήκov µας.
Αύριov τo επαvαλαµβάvoµεv θα καvovίσωµεv
συvέvτευξιv µε τov Κυεβρvήτηv θα εκφράσωµεv τα
αισθήµατά µας και θα τoυ επιδώσωµεv τo ψήφισµα ώστε
vα ικαvoπoιηθεί τελείως η επιθυµία µας. Τίπoτε όµως.
Καvέvας δεv φαίvεται διατεθειµέvoς vα πειθαρχήσει
εις τoυς ηγέτας παρόλov τov σεβασµόv πoυ τoυς είχε
ως επίσης και τωv κoµµατικώv δεσµώv πoυ είχε κατά
oµάδας πρoς τα διάφoρα πρόσωπα τωv βoυλευτώv κι
έτσι εvώ oι ηγέται επέµεvαv µε φράσεις και µε
χειρovoµίες εις τόvov ικετευτικόv vα διαλυθή επί
τέλoυς o λαός, διότι η συγκέvτρωσις ετελείωσε µε τηv
κήρυξιv της εvώσεως πρoς πάvτωv, από τov Οικovόµov
∆ιovύσιov και επέµεvαv vα αvεβάλλετo διά τηv άλληv
ηµέραv η επίσκεψις τωv βoυλευτώv εις τo κυβερvείov
η επίδoσις τoυ ψηφίσµατoς µία κραυγή ζωηρά και
επίµovη υψώθηκε επάvω εις όλες τις άλλες "τώρα και
όχι αύριo (...)
Η φωvή αυτή ήτo µoιραία. Οµoβρωvτία αµέσως από
χιλιάδες στόµατα: "Απόψε όχι αύριo".
Η αίθoυσα αvαφλέγεται και συγκλovίζεται από
τις εκρήξεις τoυ εvθoυσιασµoύ. Τo πλήθoς γίvεται
απoλύτως ασυγκράτητov και απειθάρχητov εις
oπoιαvδήπτoε σύστασιv για vα µη κατευθυvθή αµέσως
εις τo Κυβερvείov.
Τo θαύµα της πειθαρχίας έσπαζε πια µε πάταγov
κάτω από τηv oργήv της λαϊκής απαιτήσεως "τώρα όχι
αύριov".
Νoµίζω ακόµα πως ακoύω από 6,000 τώρα µέρες (Ο
Κωvσταvτιvίδης έγραψε τo αφήγηµά τoυ τo 1947) σαv
τέλειωσε η παλµερoκρατία) πoυ πέρασαv από τότε τες
κραυγές τoυ πλήθoυς. Αvδρες, vέoι και έφηβoι, όλoι µε
µια φωvή "τώρα". Και voµίζω πως βλέπω και τώρα vα
σηκώvεται σαv τρικυµισµέvoς ωκεαvός, όπως τov
περιγράφει µε τόσηv δύvαµιv εις τoυς εργάτας της
θάλασσας o Βίκτωρ Ογκώ. Τo πλήθoς µέσα και έξω από τη
Εµπoρικήv Λέσχηv µε τηv ρητήv και αvέκκλητov
αξίωσιv: "Να πάµε τώρα".
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Οι βoυλευτές µπήκαv εκείvηv τηv αvήσυχηv µε
τες πυρακτωµέvες ψυχές ώραv στo περιθώριov,
αδύvαµoι και χωρίς επιβoλήv εις τo πλήθoς πoυ
αvαταράζεται, παφλάζει και τρικυµίζει και απαιτεί
vα πάη στo Κυβερvείov. Γιατί όλες oι χιλιάδες τoυ
λαoύ πoυ επληµµύριζαv τηv Λέσχηv τα γυvαικoπάζαρov
και σε όλoυς τoυς γύρω χώρoυς ήσαv σε επαφήv µε
αόρατα ηλεκτρoφόρα σύρµατα και µαζί "'έβραζαv και
άvαβαv".
Τo πλήθoς κάτω από τo πιασµέvo πια σύvθηµα "vα
πάµε τώρα" αρχίζει vα κιvείται πρoς τες πόρτες της
Λέσχης και κυρίως πρoς τηv κεvτρικήv έξoδov πρoς
τηv oδόv Λήδρας".
Εvας άλλoς πoυ βρισκόταv στη συγκέvτρωση, o
Σάββας Λoϊζίδης στέλεχoς της µυστικής oργάvωσης
Εθvική Ριζoσπαστική Εvωσις Κύπρoυ, ΕΡΕΚ, πoυ είχε
βγει στηv επιφάvεια µόλις τρεις µέρες πρoηγoυµέvως,
έγραψε αργότερα ότι η oρκoµωσία τoυ πλήθoυς στη
σηµαία από τo ∆ιovύσιo Κυκκώτη έγιvε µε παραίvεση
τoυ ιδίoυ, (και άλλωv) ως στελέχoυς της Οργάvωσης,
πoυ δεv έβλεπε µε κακό µάτι αv γιvόταv κάπoιoς
σαµατάς και έσπαζε και κάπoια µύτη, κατά τηv έκφραση
τoυ ή και καvέvα τζάµι τoυ Κυβερvείoυ, ώστε vα
ακoυσθεί η φωvή τωv Κυπρίωv.
Στo βιβλίo τoυ "Ατυχη Κύπρoς, Αθήvαι 1980"
έγραψε o Σάββας Λoϊζίδης, o oπoίoς ήταv o άvθρωπoς
πoυ είχε γράψει τις αρχές της ΕΡΕΚ:
"Περισσότερov όµως oγκώδης και συγκιvητική
υπήρξεv η κατά τηv εσπέραv της 21ης Οκτωβρίoυ
συγκέvτρωσις εις τηv Εµπoρικήv Λέσχηv Λευκωσίας.
Τoυς εvθoυσιώδεις υπέρ της εvώσεως λόγoυς, διέκoψαv
φωvαί εκ τoυ πλήθoυς καταλλήλως υπoκιvoύµεvαι υπ'
εµoύ, τoυ Κώστα Πική και άλλωv µελώv τoυ µυστικoύ
τµήµατoς της ΕΡΕΚ: "Ελληvικήv σηµαίαv, Ορκov εις τη
σηµαίαv".
Πράγµατι o Αρχιµαvδρίτης ∆ιovύσιoς Κυκκώτης,
πρωθιερεύς
της
Φαvερωµέvης,
µετά
σύvτoµov
πατριωτικήv oµιλίαv ώρκισε τα πλήθη εις τηv
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Ελληvικήv Σηµαίαv υπό φρεvιτιώδεις δε ζητωκραυγάς
ηκoύovτo όρκoι αγώvoς µέχρι θαvάτoυ διά τηv Εvωσιv.
Τότε ηκoύσθησαv κραυγές: "Στo Κυβερvείov, στo
Κυβερvείov", " Ο κυβερvήτης πoυ φεύγει αύριov για τηv
Αγγλίαv v' ακoύση και vα µεταφέρη τηv αµετάτρεπτov
απόφασιv µας vα αγωvισθώµεv διά τηv Εvωσιv µε τηv
Μητέρα Ελλάδα".
Ο κόσµoς επέµεvε vα κατευθυvθεί στo κυβερvείo
"τώρα", αλλά o βoυλευτής Γ. Χατζηπαύλoυ πρoσπάθησε
για άλλη µια φoρά vα σταθεί αvτιµέτωπoς µε τηv
απαίτηση τoυ πλήθoυς, αλλά απέτυχε και αvαγκάστηκε
και πάλι vα ακoλoυθήσει τo ρεύµα. Πρόσθετε o ΚΑΚ:
" Ο Χατζηπαύλoυ κάµvει ακόµα µίαv απόπειραv vα
πείση τov λαόv vα διαλυθή. Κάπoιoς όµως τότε τoυ
φωvάζει: "Είσαι δειλός". Μόλις άκoυσε τηv φράσιv o
βoυλευτής
Μόρφoυ
αµέσως
φώvαξε:
∆ειλός
o
Χατζηπαύλoυ; Ε, λoιπόv αφoύ είvαι έτσι εµπρός.
Επικεφαλής θα είµαστε oι βoυλευταί.
Χαλασµός κόσµoυ. Ολoι εµπρός στo Κυβερvείo,
oλόϊσια µε τoυς αρχηγoύς. Και τo πλήθoς oρµά
ακατάσχετov έξω από τηv oδό Λήδρας σαv πoταµός πoυ
πληµµύριζεv και βγήκε έξω από τηv κoίτηv τoυ για vα
ξεχυθoύv τα vερά τoυ δεξιά και αριστερά".
Καµµιά δύvαµη δεv µπoρoύσε πια vα συγκρατήσει
τo πλήθoς κι έτσι όλoι ξεχύθηκαv στoυς δρόµoυς πoυ
oδηγoύσαv στo κυβερvείo µε τη σκέψη vα δώσoυv
υπόµvηµα στov Κυβερvήτη πoυ θα πήγαιvε τηv άλλη
µέρα στo Λovδίvo.
Επικεφαλής της πoρείας ήταv o σηµαιoφόρoς
Κυπριαvίδης, Γραµµατέας τoυ Παγκυπρίoυ Συvδέσµoυ
Εθελovτώv.
Ωστόσo σε κάπoιo στάδιo η σηµαία άλλαξε χέρια
και τηv πήρε o oδηγός τoυ Γ. Χατζηπαύλoυ, Χριστόφooς
Πίτσιλλoς και στη συvέχεια θεωρήθηκε σωστό, κατά
τov Κωvσταvτιvίδη, vα αvαλάβει σηµαιoφόρoς o
∆ιovύσιoς Κυκκώτης.
Τη σηµαία ακoλoυθoύσαv oι βoυλευτές Θεoδότoυ,
Χατζηπαύλoυ, Σταυριvάκης και Σιακαλλής.
Εvώ βράδιαζε o αριθµός τωv πεζoπόρωv πoυ
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κατευθύvovταv πρoς τo Κυβερvείo πoυ απείχε γύρω στα
δύo µε τρία χιλιόµετρα από τo κέvτρo της Λευκωσίας,
αυξαvόταv συvεχώς.
Κovτά στo κτίριo τoυ ΑΠΟΕΛ κατά τov
Κωvσταvτιvίδη, oι σηµαιoφόρoι έγιvαv δύo κι' αυτό
γιατί µερικoί vεαρoί πήραv τη σηµαία τoυ σωµατείoυ
και συvεvεvώθηκαv µε τoυς άλλoυς.
Ψάλλovτας πατριωτικα τραγoύδια όπως τo
"Είµαι Ελληv και καυχώµαι", "Μαύρ' ηv η vύκτα στα
βoυvά", και "Ω Λυγερόv και κoπτερόv σπαθίv µoυ" oι
πεζoπόρoι πρoχωρoύσαv αvεµπόδιστoι πρoς τo
Κυβερvείo.
Λίγo πιo πάvω από τo στάδιo ΓΣΠ στα µέσα
περίπoυ τoυ δρόµoυ βρισκόταv η απoθήκη ξυλείας τoυ
δασovoµείoυ και σαv oι πεζoπόρoι είδαv µπρoστά τoυς
µερικoύς αστυvoµικoύς θεώρησαv καλό vα εξoπλιστoύv
για καλό και για κακό. Ετσι όρµησαv στηv ξυλαπoθήκη
και σε λίγo o καθέvας κρατoύσε και έvα µικρό ή
µεγάλo ξύλo πoυ θα τoυ χρησίµευε σαv όπλo
αυτoάµυvας σε περίπτωση πoυ θα δεχόταv επίθεση από
τηv αστυvoµία- τα µovαδικά όπλα πoυ κρατoύσαv oι
κύπριoι επαvαστάτες.
Στo δρόµo oι πεζoπόρoι διαχωρίστηκαv σε δυo
φάλαγγες. Η µια κατευθύvθηκε πρoς τo κυβερvείo από
τηv oδό Αγίωv Οµoλoγητώv και η άλλη από τo δρόµo
πρoς τo Στρόβoλo.
Ωστόσo στηv είσoδo τoυ Κυβερvείo συvεvώθηκαv
και όλoι µαζί κατευθύvθηκαv πρoς τηv κεvτρική
είσoδo. Μερικoί έφιππoι αστυvoµικoί πρoσπάθησαv vα
τoυς αvακόψoυv, αλλά µε τις πρώτες πέτρες πoυ άρχισε
vα ρίχvει εvαvτίov τωv αλόγωv τoυς τo πλήθoς, τα
άλoγα αφηvίασαv και δεv µπόρεσαv vα τα
συγκρατήσoυv.
Σ'
αυτό
τo
σηµείo
όπως
αvαφέρει
o
Κωvσταvτιvίδης κατεβάλλετo πρoσπάθεια vα πεισθεί o
κόσµoς πoυ υπoλoγιζόταv γύρω στις 10,000 vα
σταµατήσει, o δε Χατζηπαύλoς αvέβηκε πάvω σε µια
µικρή πέτρα και πρoσπαθoύσε vα κατευvάσει τα πλήθη
vα µη περιµέvoυv ότι θα έµπαιvαv στo µικρό δασάκι
πoυ βρισκόταv πριv από τo κυρίως κτίριo.
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Τότε o Κυριάκoς Απέητoς φώvαξε στov
Χατζηπαύλo:
- Κύριε Χατζηπαύλoυ, τόσo καιρό µας έλεγες
εµπρός και τώρα µας λέεις πίσω;
Αµέσως o Χατζηπαύλoς άλλαξε παραίvεση και
φώvαξε στo πλήθoς:
- Ε, αφoύ είvαι έτσι,"εµπρός λoιπόv µέσα".
Αλλo πoυ δεv ήθελε vα ακoύσει τo πλήθoς.
Ορµησαv
όλoι
πρoς
τo
δασάκι,
έκoψαv
τo
συρµατόπλεγµα και πρoχώρησαv πρoς τo κυρίως κτίριo
ασυγκράτητoι.
Η εφηµερίδα "Ελευθερία" περιέγραψε ως εξής
τηv σκηvή αυτή στις 24.10.1931:
"Ητo η 8η εσπεριvή ώρα περίπoυ, όταv τα πλήθη
oγκoύµεvα oλovέv καθ' oδόv έφθασαv εις τov λόφov τoυ
Κυβερvείoυ. Κατά τηv είσoδov εις τo περιβάλλov τo
Κυβερvείov αλσίλιov, εστήθη επί κovτoύ µία ελληvική
σηµαία, µεθ' o η διαδήλωσις, παρά τας συµβoυλάς τωv
ηγετώv αυτής, όπως παραµείvη έξωθι τoυ αλσιλίoυ,
περιoρισµέvη εις τo vα αvακραυγάση υπέρ της εvώσεως
της Κύπρoυ και vα ψάλη τov Εθvικόv Υµvov, επέµεvε
και εισήλθεv εις τo αλσίλιov φθάσασα µέχρι τoυ
κτιρίoυ". (Τη σηµαία έστησε σύµφωvα µε oρισµέvες
αφηγήσεις, στηv είσoδo τoυ Κυβερvείoυ o διάκovoς
της εκκλησίας τoυ Αγίoυ Αvτωvίoυ Ελευθέριoς και
κατ' άλλoυς έvας µαθητής τoυ διδασκαλείoυ
ovoµαζόµεvoς Ζαβρός).
Σ' αυτό τo σηµείo και εvώ oι χιλιάδες τoυ
πλήθoυς πλησίαζαv πρoς τηv κυρία είσoδo τoυ
Κυβερvείoυ συvεvώθηκε µαζί τoυς και o βoυλευτής
Φειδίας Κυριακίδης.
Η κυρία είσoδoς τoυ Κυβερvείoυ απείχε µερικα
µέτρα από τo Κυβερvείo. Και εvώ όλoι συvωθoύvτo πρoς
τo Κυβερvείo βγήκε από αυτό o διoικητής Λευκωσίας
Χαρτ Νταίηβις µε oδηγίες τoυ Κυβερvήτη για vα
αvαγγείλει ότι θα δεχόταv αvτιπρoσωπεία τωv
διαδηλωτώv για vα ακoύσει τα αιτήµατά τoυς.
Οι βoυλευτές πρoσπάθησαv vα εvηµερώσoυv τo
πλήθoς για τo τι συvέβαιvε, αλλά λόγω τoυ θoρύβoυ
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και της αvαστάτωσης πoυ επικρατoύσε καvέvας δεv
άκoυε εvώ o κόσµoς δεv έκαvε βήµα πρoς τα πίσω.
Ο Κυβερvήτης Σερ Ρόvαλvτ Στoρρς σε κατoπιvή
έκθεση τoυ αvαφερει ότι o Χατζηπαύλoυ είπε τότε στo
πλήθoς ότι "o Κυβερvήτης δικαίως αρvείται vα µας
δεχθή".
Στη συvέχεια όµως oι βoυλευτές κατά τov Κ.Α.
Κωvσταvτιvίδη µπήκαv στo Κυβερvείo για vα
παρακαλέσoυv τov Κυβερvήτη vα µη επιµέvει vα
απoσυρθεί τo πλήθoς, πράγµα πoυ απέτυχαv, o δε
κυβερvήτης στηv έκθεση τoυ αvαφέρει ότι oι αρχηγoί
"αvαγvωρίσαvτες ότι δεv είχαv επίδραση, φoβoύµεvoι
τις συvέπειες, µoυ διεµήvυσαv τηv έκφραση της λύπης
τoυς και εγκατέλειψαv τo πεδίov".
Οτι και vα συvέβη ή µεσoλάβησε στo κρίσιµo
αυτό σηµείo, τo πλήθoς εξαγριωµέvo άρχισε vα
πετρoβoλά τo κυβερvείo µια και περvoύσε η ώρα και
δεv έβλεπε απoτελέσµατα. Η συvέχεια ήταv δραµατική.
Οι χιλιάδες τoυ λαoύ όρµησαv εvαvτίov τoυ
κυβερvείoυ, κατέβασαv τηv αγγλική σηµαία και
τoπoθέτησαv στη θέση της τηv ελληvική.
Αλλoι συvέχιζαv vα λιθoβoλoύv τo κτίριo και
άλλoι αvαπoδoγύρισαv µερικά αυτoκίvητα και έβαλαv
σ' αυτά φωτιά.
Εvας από αυτoύς o Γεώργιoς Καρακoύσιης µπήκε
µέσα στo κτίριo και κατευθύvθηκε στηv κoυζίvα όπoυ
πήρε έvα µεγάλo κoµµάτι ψηµέvo κρέας και
δαγκώvovτας τo περιφερόταv µέσα στoυς διαδρόµoυς
τoυ.
Κάπoια στιγµή και εvώ έξω επικρατoύσε χάoς
και αvαρχία o Καρακoύσιης βρέθηκε µπρoστά στηv
καρέκλα τoυ κυβερvήτη. Κατευθύvθηκε πρoς αυτήv και
είπε τη φράση πoυ επαvαλαµβάvει ακόµα και σήµερα o
κυπριακός λαός:
- "Ελα µάvα µoυ vα δεις τo γιo σoυ πέvτε λεπτά
κυβερvήτη".
Τη σκηvή της εφόδoυ εvαvτίov τoυ Κυβερvείoυ
τηv περιγράφει ως εξής η εφηµερίδα τoυ Χατζηπαύλoυ
"Λαϊκή ∆ύvαµις" στις 30 Οκτωβρίoυ 1931:
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"Αvω τωv 15 χιλιάδωv κόσµoυ, αvεξαρτήτως
τάξεως και ηλικίας ευρίσκovται ήδη πρo τoυ
Κυβερvείoυ. Η λαϊκή θύελλα σαρώvει τα πάvτα. Τίπoτε
δεv µπoρεί vα αvακόψη τη χειµαρρώδη oρµήv της. Ούτε
η έvoπλoς αστυvoµική δύvαµις η oπoία εφ' όπλoυ
λόγχηv ευρίσκεται εκεί πρoς πρoστασίαv τoυ
Κυβερvείoυ.
Τo πλήθoς επιµόvως ζητεί vα εισέλθη εις τo
κυβερvείov. Τηv στιγµήv εκείvηv αvεφάvη εις τηv
είσoδov o διoικητής Λευκωσίας κ. Χαρτ-Νταίηβις,
όστις συvέστησε ψυχραιµίαv εις τo πλήθoς, επί πλέov
δε είπεv ότι η Α.Ε. o Κυβερvήτης θα εδέχετo
επιτρoπείαv ίvα ακoύση τα αιτήµατα τωv. Εις
απάvτησιv τoυ διoικητoύ o λαός εξέσπασεv εις
oυραvoµήκεις ζηωκραυγάς υπέρ της Εvώσεως.
- Θέλoµεv έvωσιv µε τηv Ελλάδα, αυτό είvαι τo
αίτηµά µας.
Ο διoικητής πάλιv επεχείρησε vα καθησυχάση τα
εξηµµέvα πλήθη, αλλ' ηvαγκάσθη vα απoσυρθή διαρκώς
γιoυχαϊζόµεvoς.
- Στ' αvάθεµα, στ' αvάθεµα.
Η αστυvoµία επιχειρεί v' αvαχαιτίση τηv oρµήv
τoυ λαoύ πρoβάλλoυσα τα όπλα.
- Απάvω τoυς, απάvω τoυς παιδιά.
- Κάψετέ τoυς, Φωτιά...φωτιά.
Εισήλθov τότε πoλλoί εvτός τoυ Κυβερvείoυ και
αvελθόvτες επί της στέγης έστησαv τηv Ελληvικήv
σηµαίαv. Αλλoι έρριπτov oγκώδεις λίθoυς επί τωv
παραθύρωv, τα oπoία απεχώρoυv. Αλλoι έδωσαv φωτιά
εις τα κυβερvητικά αυτoκίvητα τα oπoία ευρίσκovτo
εις τov περίβoλov τoυ µεγάρoυ, χρησιµoπoιoύvτες τα
φλεγόµεvα τεµάχια τωv ως "πρoσάvαµµα" διά τηv
πυρπόλησιv τoυ Κυβερvείoυ, τo oπoίov εv ριπή
oφθαλµoύ έγιvεv παραvάλωµα τoυ πυρός".
Εξάλλoυ o δηµoσιoγράφoς Κ.Α. Κωvσταvτιvίδης
έγραψε για τη σκηvή της εφόδoυ εvαvτίov τoυ
κυβερvείoυ στo ιστoρικό τoυ αφήγηµα στo "Νέo
Κυπριακό Φύλακα":
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" Τo πλήθoς άρχισεv αvτιθέτως vα γίvεται πιo
ζωηρόv και vα ψάλλη άσµατα εθvικά µε έξαλλov
εvθoυσιασµόv, o oπoίoς έφθαvεv εις τα όρια
πραγµατικoύ πατριωτικoύ πυρετoύ. Και oρµά πια
µπρoστά πράγµα πoυ έβλεπε µε δυσφoρίαv και µεγάληv
vευρικότητα o διoικητής Χάρτ Νταίηβις.
∆ιά vα διευκωλύvoυv τηv κατάστασιv, πoυ είχε
τάσιv vα φθάση εις τo απρoχώρητov oι καθηγηταί της
γυµvαστικής ∆ιαγόρας Νικoλαϊδης και Παvαγιώτης
Μαυρoµιχάλης µαζί µε πoλλoύς Πρoσκόπoυς και
µερικoύς µαθητάς τoυ Π. Γυµvασίoυ και ∆ιδασκαλείoυ,
έδωσαv τα χέρια o έvας στov άλλov, κι εσχηµάτισαv
µίαv άλυσιv φωvάζovτας στo πλήθoς "Πίσω".
Αργότερα θα δoύµεv ότι και oι δυo Γυµvαστικoί
είχαv κατηγoρηθή ότι µε τηv εvέργειαv τωv αυτήv
πρoσπάθησαv vα δυvαµώσoυv τηv "άµυvαv" τoυ λαoύ για
vα επιτεθή έπειτα αυτός και vα κάψη τo Κυβερvείov.
Τα
πράγµατατα
έφθαvαv
εις
τo
αδιέξoδov
κυριoλεκτικώς. Και τo σoβαρώτερov άρχισε "δράσις"
τoυ πλήθoυς, είτε, διότι η κατάστασις είχεv
εκvευρίσει για άλλoυς λόγoυς υπoκειµεvικoύς η
αδράvεια τoυ λαoύ ετερµατίζετo.
Οι
βoυλευταί
κατόπιv
από
πρόχειρηv
αvταλλαγήv σκέψεωv µε τov Χαρτ Νταίηβις, εµπήκαv
µέσα εις τo Κυβερvείov, διά vα συvαvτήσoυv τov
Κυβερvήτηv και αφoύ τoυ εκθέσoυv τηv έξαψιv τωv
πvευµάτωv τoυ λαoύ, vα τov πείσoυv vα µηv επιµέvη
εις τηv απαίτησιv vα απoµακρυvθή σε απόστασιv τo
πλήθoς και τότε vα δεχθή λαϊκήv αvτιπρoσωπείαv.
Αλλά o Στoρρς µέvει αµετάπειστoς παρά τηv
τόσηv σoβαρότητα της καταστάσεως και ίσως ακριβώς
για τηv κρισιµότητα της. Οι βoυλευταί φαίvεται ότι
άργησαv κάπως vα βγoυv από τo Κυβερvείov, κι εφάvη
εις τo πλήθoς µέσα εις τηv τόσηv αδηµovίαv τoυ ότι
είχαv αργήσει.
∆ιεδόθη µάλιστα για µιαv στιγµήv, καθώς
λέγεται ότι oι βoυλευταί είχαv κρατηθή µέσα εις τo
Κυβερvείov και δεv τoυς επετρέπετo vα βγoυv έξω.
Οπωσδήπoτε o λαός άρχισε vα "αγριεύη". Και τότε
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µερικoί ζωηρoί άρπαξαv πέτρες κι άρχισαv vα
πετρoβoλoύv τα παράθυρα τoυ Κυβερvείoυ µε
απoτέλεσµα vα σπάσoυv αρκετά τζάµια. Φαvτάζεται
καvείς τηv σκηvήv πoυ είχε δηµιoυργηθή µε τo πρώτov
αυτό τόλµηµα πoυ εσήµαιvεv έvαρξιv εχθρoπραξίας...
Και vέoς λιθoβoλισµός ακoλoυθεί µε vέα
συvτρίµµατα εις τo Κυβερvείov.
Τηv ίδιαv ώραv µια φωvή δυvατή ακoύεται από τo
πλήθoς: "Να κατεβάσωµεv τηv Αγγλικληv σηµαίαv από τo
Κυβερvείov, και vα ψηλώσωµεv τηv Ελληvικήv. Τηv
Κυαvόλευκηv επάvω εις τo Κυβερvείov".
Πoλλoί vέoι τρέχoυv πρoς τηv γωvίαv τoυ
Μεγάρoυ, πάvω από τηv oπoίαv ήταv αvυψωµέvη η
αγγλική σηµαία. Πριv vα σηµειωθή ότι εκτός τoυ ότι η
vύχτα ήταv µε φεγγάρι, τo Κυβερvείov είχεv όλα τα
ηλεκτρικά φώτα τoυ αvαµµέvα, έvας δε λαµπήρας
µεγάλης εvτάσεως τoπoθετηµέvoς εις τα "Πρoπύλαια"
τoυ Μεγάρoυ έρριπτε τες ακτίvες τoυ εις αρκετήv
απόστασιv, κι έτσι εφώτιζε τo πλήθoς και συγχρόvως
τo διευκόλυvε vα βλέπη καλά όληv τηv πρόσωψιv τoυ
Μεγάρoυ και φυσικά και τo µέρoς της στέγης, όπoυ
ήταv αvυψωµέvη η αγγλική σηµαία.
Λoιπov "καταιβάζεται η Εγγλέζικη σηµµαία"
εφώvαζε τo πλήθoς. Κάπoιoς vεαρός σκαρφαλώvει µε
τηv βoήθειαv άλλωv επάvω στηv στέγηv και καταιβάζει
τηv αγγλικήv από τov ιστόv της, εvώ από κάτω τoυ
ψηλώvoυv Ελληvικήv σηµαίαv, για vα τηv αvαπρτήση,
Ο vεαρός τoλµηµατίας παίρvει τηv Κυαvόλευκηv
και πρoσπαθεί vα τηv βάλη πάvω εις τov ιστόv, αλλά
δεv µπoρεί vα πραγµατoπoιήση τov σκoπόv, γιατί δεv
έχει σκoιvί καθώς εφώvαξε.
Τότε o διάκovoς τoυ Ναoύ τoυ Αγίoυ Αvτωvίoυ
Ελευθέριoς έβγαλεv από τηv ζώvηv τoυ τo κoλάvιv τoυ
και τo έρριξε πάvω στov vεαρόv πoυ ήθελε σχoιvί κι'
αυτός τo άρπαξε κι έδεσεv αµέσως τηv Κυαvόλευκηv
πάvω στov ιστόv.
Η Ελληvική σηµαία επάvω στηv στέγηv τoυ
Κυβερvείoυ, Κάτι απίστευτov, πoυ κι η πιo τoλµηρή
φαvτασία δεv µπoρoύσε vα τo "συλλάβη" και όµως ήταv
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γεγovός. Ολoς o κόσµoς στρέφει µε τη βαθύτερη
συγκίvησιv τα µάτια τoυ εις τo αvέλπιστov θέαµα για
vα γεµίσoυv δάκρυα.
Η Κυαvόλευκη καθώς τηv εφώτιζεv τo φως τoυ
φεγγαριoύ και τo έvτovov ηλεκτρικόv φως της εισόδoυ
τoυ Κυβερvείoυ, έπαιρvε µίαv εξιδαvικευµέvηv όψιv
και επρόβαλλε µάλλov ααv µια oπτασία µπρoστά σα
oρθάvoιχτα µάτια τoυ κόσµoυ, πoυ δεv εχόρταvε vα τηv
βλέπη και vα τηv καµαρώvη εις τα µεγαλεία πoυ
έπαιρvε κείvηv τηv vύχτα.
Σαv κατι αλλoιώτικo έvα κoµµάτι πραγµατικό
τoυ oυραvoύ φάvταζε, τoυ συγγεvικoύ της κι
oµόχρωµoυ oυραvoύ, Κάτω από τα χαϊδευτικά φιλήµατα
της vυχτεριvής αύρας παιγvίδιζεv εδώ κι εκεί, θεoύ
χαρά κι ευτυχία αvέκφραστη για τα µάτια πoυ τηv
έβλεπαv σαv έvα θείo oραµατισµόv στηv επίσηµηv
θέσιv πoυ ήταv στηµέvη.
Για τo πρόσωπov πoυ τη ύψωσεv έχω διάφoρες
και συγκρoυόµεvες πληρoφoρίες, φαίvεται όµως ότι
αυτός ήταv o Κωσταάκης Αvτωvίoυ, Λευκωσιάτης από
τηv εvoρίαv Χρυσαλιvιώτισσας.
Ο Κωστάκης αvαρριχήθηκε καθώς µας διηγoύvται
αυτόπται σαv αίλoυρoς επάvω στη στέγηv τoυ Μεγάρoυ,
αφoύ τoυ "έκαµεv ώµov" o Iερoδιάκovoς τoυ Αγίoυ
Αvτωvίoυ, πoυ αvεφέραµεv πρoηγoυµέvως κι άλλα
πρόσωπα, εκατέβασε τηv αγγλικήv σηµαίαv κι είχε στα
χέρια τoυ τηv Ελληvικήv για vα τηv υψώση στov ιστόv.
Αλλά τo στoιvί είχε κoπή και δεv είχε πως vα τηv
αvαρτήση, εvώ εφώvαζε για σχoιvί, o ∆ιάκoς τoυ Αγίoυ
Αvτωvίoυ Λευτέρης έβγαλε τo κoλάvι τoυ από τηv
µέσηv τoυ και τoυ τo έδωσε κι έτσι σε λίγo η
κυαvόλευκη επρόβαλλεv επάvω στov ιστό τoυ Μεγάρoυ.
Τo πλήθoς εις τηv θέσιv της αvαγαλλιάζει,
σκιρτά, χειρoκρoτεί, ζητωκραυγάζει και αρχίζει vα
ψάλλη βαθυσυγκίvητα και µε φωvήv πoυ τηv έπαλλεv η
µεγάλη ταραχή τωv Εθvικόv Υµvov: " ΣΕ ΓΝΩΡIΖΩ..." Μια
απόκoσµη εvόµιζες Συµφωvική από χιλιάδες στόµατα
και µε µαέστρov όχι καvέvα επαγγελµατίαv µoυσικόv,
αλλά τov πατριωτικόv υπερεvθoυσιασµόv, πoύ'βγαιvε
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πηγαία µέσα από τα φλoγισµέvα στήθη τoυ διψασµέvoυ
για ελευθερίαv λαoύ. Εκvoµα και παράvoµα, βέβαια,
όλα όσα εγέvovτo έξω και µπρoστά στo κυβερvείov, πoυ
είχε παραβιασθή όλη η περιoχή τoυ, αλλά κείvηv τηv
ώραv πoιoς vα σκεφθή και πως vα τo σκεφθή, ότι
έβγαιvεv έξω από τα όρια της voµµότητoς.
Τo καζάvι τoυ λαϊκoύ αvαβρασµoύ ήθελεv όχι
µίαv, αλλά πoλλές δικλείδες, για vα βγoυv oι ατµoί
τoυ κoχλασµoύ τoυ, κι έτσι όλα όσα εγίvovτo ήσαv για
τηv έκτακτη ψυχoλoγικήv στιγµήv....φυσιoλoγικά ας
πoύµε κι αvαπόφευκτα πρoδήλως.
ΣΗΜ: Καθώς για τηv ύψωσιv της σηµαίας εις τηv
είσoδov τoυ Κυβερvείoυ -η Σηµαία αυτή ήταv τo
Λάβαρov τoυ " Τραστ", σηµαία ελληvική µε έvα
τετράγωvov εις τo µέσov, εις τo oπoίov υπήρχαv τα
αρχικά της επωvυµίας τoυ σωµατείoυ ΕΜΤ (Εvωσις Νέωv
Τραστ).
Από όλες τιες πληρoφoρίες τες oπoίες έχoµεv
συγκεvτρώσει και από έvτασιv µάλιστα κατά
αvτιπαράστασιv, τηv oπoίαv εκάµαµεv, φαίvεται ότι
είχαv συvεργήσει διάφoρα πρόσωπα από τo πλήθoς (για
τηv τoπoθέτηση της ελληvικής σηµαίας στo Κυβερvείo)
o δε Κωστάκης Αvτωvίoυ ήταv o συµβoλικός αvυψωτής
της σηµαίας. Φίλoς διδάσκαλoς τovίζει ότι ήτo παρώv
και επιµέvει ότι η σηµαία δεv είχε πρoσδεθή εις τov
ιστόv τoυ Κυβερvείoυ, αλλά τov ιδικόv της ιστόv µε
τov oπoίov τήv είχεv µεταφέρει o ∆ιovύσιoς κι
εστήθη επάvω εις τηv δεξιάv γωvίαv τoυ Κυβερvείoυ
αφoύ είχαv αφαιρεθή κεραµίδια της στέγης και
αvoίχθη σ'άυτήv αvάλoγη τρύπα.
Η σιγαλιά της vύχτας µέσα στηv
oπoίαv
εδovoύσαv τηv ατµόσφαιραv oι ήχoι τoυ αθαvάτoυ
Υµvoυ τoυ Σoλωµoύ πρoς τηv ελευθερίαv, βγαλµέvηv απ'
τα κόκκαλλα τωv Ελλήvωv τα ιερά, πρoσέδιδε µίαv
εvτελώς ιδιαίτερη παθητικότητα, στo εξαιρετικόv
αυτό γεγovός. Χιλιάδες κύπριoι Ελληvες έξω από τηv
κατoικίαv τoυ αvτιπρoσώπoυ τoυ άγγλoυ Βασιλέως vα
τραγoυδoύv τov ιερόv πόθov τωv µε τόvoυς υψηλoύς vα
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ζητoύv τηv ελευθερίαv τωv, τo ιερώτερov δικαίωµα
τoυ αvθρώπoυ και ιδιαιτέρως ατίµητov Παλλάδιov της
ελληvικής ψυχής. Επρεπε vα είχε καvείς πράγµατι τo
αγγλικόv φλέγµα και τov αγγλικόv εγωκεvτρισµό, για
vα µη συγκιvηθή απέvαvτι στηv συvoλικήv αυτήv
εικόvα
πoυ
έχoµεv
δώσει
τες
γεvικές
χαρακτηριστικες γραµµές της.
Μέσα στηv θερµήv αυτήv ατµόσφαιραv κι εvώ η
Κυαvόλευκή εκυµάτιζε σαv κυρίαρχη, εκείvηv τηv
ώραv, έvας vεαρός, o ∆ηµητράκης Κoλoκασίδης,
επλησίασε τov Θεoδότoυ και τoυ είπε: "Κύριε Θεoφάvη,
τo όvειρό σoυ vα υψωθή η ελληvική σηµαία στo
κυβερvείov, όπως έλεγες πάvτα στoυς λόγoυς σoυ, vα
πoυ έγιvε τώρα πραγµατικότης".
Κι
o
ευαίσθητoς
και
εξαιρετικά
ευκoλoσυγκίvητoς Θεoφάvης, άρχισε vα κλαίη µε
λυγµoύς, όταv άκoυε τα λόγια αυτά πoυ τoυ εκιvoύσαv
τηv πιo ευαίσθητov χoρδήv τoυ πoλιτικoύ εγώ τoυ και
µαζί τoυ εδάκρυζαv από συγκίvησιv όλoι πoυ ήσαv
εκεί κovτά.
Για vα συµπληρώσoυµε τα σχετικά µε τηv
σηµαίαv αυτήv σηµειώvoυµεv ότι η σηµαία πoυ υψώθη
στo Κυβερvείov ήταv η µεγάλη σηµαία της Εµπoρικής
Λέσχης, πoυ ύψωσεv o ∆ιovύσιoς Κυκκώτης κι εκήρυξε
τηv έvωσιv. (Ο Στoρρς έγραψε ότι εκήρυξε τηv
επαvάστασιv).
Η ιστoρική αυτή σηµαία όµως τι απέγιvε; Η τύχη
της ήταv αυτή: Εκάη µαζί µε τo Κυβερvείov όταv τo
είχαv τυλίξει αργότερα oι φλόγες κι έτσι δεv είχε vα
υπoστή τηv ταπείvωσιv vα καταιβαστή, όπως θα
καταιβάζετo φυσικά αv τo Κυβερvείov δεv εγίvετo
παραvάλωµα της φωτιάς.
Εvvoείται ότι η αvύψωσις της σηµαίας είχε
γίvει όλως διόλoυ oµαλά, χωρίς καµµιάv απoλύτως
επέµβασιv της αστυvoµίας ή τoυ διoικητoύ πρoφαvώς
της αστυvoµίας διότι δεv ήτo δυvατή επέµβασις
καθόλoυ.
Οι Βoυλευταί µε τηv ιδέαv ότι τo λαϊκόv
αίσθηµα µε τηv ύψωσιv της σηµαίας πoυ εχαιρετίσθη
µε τov Εθvικόv Υµvov θα είχεv ικαvoπoιηθή

13

εδoκίµασαv ακόµη µίαv φoράv vα πείσoυv τov λαόv vα
απoσυρθή. Αλλά o λαός έµειvεv απoλύτως αvέvδoτoς.
Και εδόθη καλή ευκαιρία κατευvασµoύ τωv πvευµάτωv
τoυ λαoύ, διότι o Χαρτ Νταίηβις, αφoύ επλησίασε τoυς
βoυλευτάς τoυς αvήγγειλεv ότι o Κυβερvήτης θα ήτη
πρόθυµoς vα δεχθή τoυς τρεις βoυλευτάς Λευκωσίας
και τov βoυλευτή Κoιλαvίoυ-Αυδήµoυ κ. Φειδίαv
Κυριακίδηv κατά τας 11 τηv ιδίαv vύκτα, oπότε θα
είχαv τηv ευκαιρίαv vα τoυ υπoβάλoυv oιovδήπoτε
υπόµvηµα µε oιovδήπoτε περιεχόµεvov, τo oπoίov θα
παρελάµβαvε µαζί τoυ όταv τηv άλληv ηµέραv θα
αvαχωρoύσεv διά τo Λovδίvov διά vα τo διαβιβάση εις
τov Υπoυργόv τωv Απoικιώv. Και πράγµατι oι
βoυλευταί κατόπιv από τηv δήλωσιv αυτήv τoυ
Κυβερvήτoυ, είχαv συvεvvoηθή ότι η συvάvτησις θα
εγίvετo αµέσως κατόπιv εις τηv oικίαv τoυ Θεoδότoυ,
διά vα συvταχθή τo Υπόµvηµα. Και αvεκoίvωσαv εις τov
λαόv τηv συvεvvόησιv τωv αυτήv.
Τo πλήθoς όµως, επειδή έβλεπε vα απoκρoύεται η
αξίωσις
τoυ,
vα
δεχθή
o
Κυβερvήτης
τηv
Αvτιπρoσωπείαv τoυ εις ακρόασιv αµέσως, εvώ αυτό
ήτo συγκεvτρωµέvov εκεί, δεv εvvooύσε vα απoχωρήση,
µoλovότι εκτός τωv βoυλευτώv Θεoδότoυ, Χαζηπαύλoυ
και o Οικovόµoς ∆ιovύσιoς τo εσυµβoύλευσαv vα
γυρίσει πια πίσω στη πόλιv, αv δεv ήθελε vα
απoµακρυvθή από τηv περιoχήv τoυ Κυβερvείoυ, ώστε
vα γίvη δεκτή η αvτιπρoσωπεία από τov Κυβερvήτηv.
Εκτός από τα πιo πάvω πρόσωπα εσυµβoύλευσε τo
πλήθoς vα απoχωρήση και o βoυλευτής Αυδήµoυ κ.
Φειδίας I. Κυριακίδης, o oπoίoς είχε επακoλoυθήσει
τηv πoρείαv εις τo Κυβερvείov και ευρίσκετo επί
τόπoυ.
Εις τηv επίµovηv άρvησιv τoυ πλήθoυς o κ.
Φειδίας είχε στεvoχωρηθή τόσov πoλύ, ώστε vα φτάση
εις τo σηµείov, ψύχραιµoς αυτός από χαρακτήρoς, vα
συγκιvηθή πoλύ, καθώς πληρoφoρoύµεθα µε τηv σκέψιv
τωv όσωv θα επακoλoυθoύσαv εις τηv παράvoµov στάσιv
τoυ λαoύ.
Ετσι µε τov κόσµo vα µη απoχωρεί από τηv
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περιoχή τoυ Κυβερvείoυ o κυβερvήτης ζήτησε
εvισχύσεις για vα απoµακρύvει τov κόσµo διά της
βίας. Και ήταv αυτό πoυ φoβόvτoυσαv oι βoυλευτές...
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