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ΕΠΙ ΑΓΓΛΟΚΡΑτΙΑΣ 

Η Αγγλική Κυβέρνηση της Κύπρου, 

«αναδιοργάνωσε» σε νέες βάσεις, το 

Αστυνομικό Σώμα, τα πρώτα χρόνια της 

Αγγλικής κατοχής και αποφάσισε, σαν 

μέρος της ενδυμασίας των αστυνομικών 

υπαλλήλων, το στρόφιο ή κεφαλόδεσμο 

ή λευκό σαρίκι, για κάλυμμα της κεφα

λής. 

Οι Κύπριοι, έδωσαν τότε την εξήγη

ση, ότι η Αγγλική Κυβέρνηση, σκόπιμα ει

σήγαγε το σαρίκι, για να αποκλείσει από 

το Σώμα της Αστυνομίας, την εγγραφή 

του Χριστιανικού πληθυσμού του νησιού, 

που αποτελούσε τα 4/5 του πληθυσμού 
της Κύπρου. Πραγματικά, η Αγγλική Κυ

βέρνηση πέτυχε το σκοπό της, αφού οι 

Ελληνες Κύπριοι, δεν μετείχαν στην 

Αστυνομία, εκτός από εξαιρέ

σεις. Εθνικές και θρησκευτικές αντιλή

ψεις του Χριστιανικού πληθυσμού, απέ

τρεπαν τη μεγαλύτερη μερίδα των Κυ

πρίων, να μετέχουν στο Αστυνομικό Σώ
μα και έτσι η πρόσληψη αστυνομικών, γι

νόταν από τη μικρότερη μερίδα του πλη

θuσμοίJ της Κί;προu και κατά κύριο λόγο, 

από τους Μουσουλμάνους. Έτσι. οι Έλ

ληνες Κύπριοι, αποτελούσαν μικρή μόνο 

μειοψηφία του Αστυνομικού σώματος, σε 

αντίθεση με την μεγάλη πλειοψηφία αυ

τού, που ήταν Οθωμανοί. 

Πολλά. παράπονα και πολλές δια

μαρτυρίες έγιναν τότε, από το Χριστιανι

κό πληθυσμό του νησιού καί με αναφορά 

τους προς τον Κυβερνήτη, οι Έλληνες 
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της Κύπρου, τόνιζαν ότι, αν δεν υπήρχε 

το σαρίκι, πολλοί θα εγγράφονταν στο 

Αστυνομικό σώμα. Η απάντηση που έπαιρ

ναν από την Αγγλική Διοίκηση, ήταν ότι, 

το σαρίκι τέθηκε, για να προφυλάσσει την 

κεφαλή των αστυνομικών οργάνων από 

τις ακτίνες του καυστικού ηλίου. Η δικαιο

λογία αυτή, δεν ήταν βάσιμη, αφού οι 

αστυνομικοί υπάλληλοι της Κύπρου, ούτε 

στον ήλιο εκτίθεντο, αλλά, κι αν ακόμη 

εκτίθεντο, υπήρχαν άλλα μέσα προφύλα

ξης, από τις ηλιακές ακτίνες. Στην Τουρ

κία και την Αίγυπτο, οι στρατιώτες τους ή 

οι χωροφύλακές τους, δεν υποχρεώθηκαν 

από τις Κυβερνήσεις των χωρών αυη.ί}ν, 

να φέρουν παρόμοιο κεφαλόδεσμο, παρό

λον ότι, εκτίθεντο συνέχεια στον ήλιο. 

Έγιναν διάφορες παραστάσεις, 

προς την Αγγλική Κυβέρνηση της Κύ

πρου, για να καταργηθεί το σαρίκι, αλλά 

έμειναν χωρίς αποτέλεσμα. Χαρακτηριστι

κή περίπτωση, ήταν η διαμαρτυρία, που 

έγινε στον κ. Φαίρφηλδ, όταν εστάληκε 

σπ1ν Κύπρο, από το Υπουργείο Αποικιών 

της Αγγλίας, για να εξετάσει παράπονα, 

των κατοίκων του νησιού. Κατά την άφιξή 

του στην Λεμεσό, η μόνιμη επιτροπή του 

διαμερίσματος της πόλης, ανέφερε σ' αυ

τόν, μεταξύ των άλλων παραπόνων και 

για το σαρίκι, που επεβλήθηκε στα αστυ

νομικά όργανα και ανέπτυξε τους λόγους, 

για τους οποίους έπρεπε να καταργηθεί. 


