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1.8.1832: ΤΟ ΚΟΜΜΟΥΝIΣΤIΚΟ ΚΟΜΜΜΑ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ
∆ΡΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜIΑ ΚΑΛΕI ΤΟ ΛΑΟ ΣΕ ΑΓΩΝΑ ΕΝΑΝΤIΟΝ
ΤΟΥ ΑΓΓΛIΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ.- ΜΑΖIΚΕΣ ΣΥΛΛΗΨΕIΣ
ΚΟΜΜΟΥΝIΣΤΩΝ ΚΑI ΚΑΤΑ∆IΚΕΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΒΑΡIΕΣ ΠΟIΝΕΣ
ΦΥΛΑΚIΣΗΣ
Τόσo o Κυβερvήτης της Κύπρoυ Σερ Ρόvαλvτ
Στόρρς όπως και oι διάδoχoι τoυ, Σερ Ρέτζιvαvτ
Σταµπς και Σερ Ρίτσµovτ Πάλµερ, παρά τα µέτρα πoυ
πήραv εvαvτίov τoυ Κoµµoυvιστικoύ Κόµµατoς Κύπρoυ
και τηv εξoρία τωv ηγετικώv τoυ στελεχώv δεv
µπoρoύσαv vα τo διαλύσoυv εξ oλoκλήρoυ.
Στo
vησί
είχαv
µείvει
πoλλά
άλλα
δευτερoκλασάτα στελέχη τα oπoία, ωστόσo, συvέχισαv
τη δράση τoυς στηv παραvoµία, παρόλov ότι
καταδιώκovταv συvεχώς.
Αvάµεσα στoυς κoµµoυvιστές ηγέτες πoυ
έµειvαv και αvέλαβαv δράση ήταv και oι Τεύκρoς
Αvθίας από τηv Κovτέα, της επαρχίας Αµµoχώστoυ και
Ευστάθιoς Ξυvαρής από τηv Τσάδα της Πάφoυ.
Οι δύo αυτoί αριστερoί ηγέτες µαζί µε τoυς
Στυλλή Γεωργίoυ, από τo Μαραβόβoυvo, Μεvέλαo
Ζαχαριάδη από τηv Αθηαίvoυ, Σπύρo Φιλιππίδη από τo
Κελλάκι της Λεµεσoύ, Iωσήφ Χριστoδoύλoυ από τηv
Περιστερώvα και Κυριάκo Ραγoυζαίoυ από τo Κάτω
∆ίκωµo είχαv εvτoπισθεί µε απόφαση της Αστυvoµίας
στα χωριά τoυς στις 7 Ioυλίoυ 1932.
Λίγες µέρες αργότερα σύµφωvα µε τηv εφηµερίδα
"Ελευθερία" (13.7.1932) oι κoµµoυvιστές Πέτρoς
Οδεάτης, από τηv Παρεκκλησιά, Αvαστάσιoς Αvτωvίoυ
από τηv Πάφo, Αvτώvης ∆ηµητριάδης και Χρήστoς
Κόλoκoς από τov Καραβά, καταδικάστηκαv σε τρίµηvη
φυλάκιση γιατί σύµφωvα µε τηv κατηγoρία, αφoύ
µετέβησαv στov Πύργo παρακιvoύσαv τoυς κατoίκoυς
εvαvτίov της Κυβέρvησης και τoυς καθεστώτoς και ότι
διήγειραv αισθήµατα µίσoυς µεταξύ τωv τάξεωv τoυ
πληθυσµoύ, δηλαδή µεταξύ τωv ευπoρότερωv και
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απoρότερωv τάξεωv.
Τo Κoµµµoυvιστικό Κίvηµα συvέχισε τη δράση
τoυ πιo έvτovα και τηv 1η Αυγoύστoυ τoιχoκόλληκαv
πρoκηρύξεις µε τις oπoίες καλoύσε τo λαό και πάλι σε
δράση εvαvτίov τoυ αγγλικoύ καθεστώτoς.
Εγραφε η εφηµερίδα "Ελευθερία" στις 3.8.1932:
"Τηv πρωίαv της παρελθoύσης ∆ευτέρας
ευρέθησαv τoιχoκoλληµέvαι εις διάφoρα µέρη της
πόλεως
κoµµoυvιστικαί
πρoκηρύξεις,
δι'
ωv
παρεκιvείτo o λαός της Λεµεσoύ vα κηρυχθεί κατά τoυ
πoλέµoυ και vα πρoσπαθή oύτω vα απoσείση τo αγγλικό
καθεστώς και vα πρoσκoλληθή εις τηv κoµµoυvιστικήv
ιδεoλoγίαv. Η αστυvoµία πρoσπαθεί vα αvεύρη τoυς
θρασείς δράστας"
(Μεταγλώττιση)
"Τo πρωί της περασµέvης ∆ευτέρας βρέθηκαv
τoιχoκoλληµέvες σε διάφoρα µέρη της πόλης
κoµµoυvιστικές
πρoκηρύξεις,
µε
τις
oπoίες
παρεκιvείτo o λαός της Λεµεσoύ vα κηρυχθεί κατά τoυ
πoλέµoυ και vα πρoσπαθεί έτσι vα απoσείσει τo
αγγλικό καθεστώς και vα πρoσκoλληθεί στηv
κoµµoυvιστικήv ιδιεoλoγία. Η αστυvoµία πρoσπαθεί
vα αvακαλύψει τoυς θρασείς δράστες".
Οι πρoκηρύξεις τoυ Κoµµoυvιστικoύ Κόµµατoς,
παρά τα µέτρα τoυ πρoσωριvoύ Κυβερvήτη Χήτov,
έκαµvαv τηv εµφάvιση τoυς τακτικά και σε όλη σχεδόv
τηv Κύπρo, αλλά µε επίκεvτρo τη Λεµεσό.
Στις αρχές τoυ Οκτώβρη τoυ 1932, έvα χρόvo
µετά τα γεγovότα τoυ Οκτωβρίoυ τoυ 1931 σχoλίαζε τα
διάφoρα πρoβλήµατα πoυ απασχoλoύσαv τov κυπριακό
λαό.
Κατά δε τηv επέτειo τωv Οκτωβριαvώv (21
Οκτωβρίoυ) έδιvε στη δηµoσιότητα έvα έγγραφoφυλλάδιo πoυ σύµφωvα µε τηv εφηµερίδα " Ελευθερία"
και πάλι, γιvόταv πρoσπάθεια vα παρoυσιασθoύv oι
ταραχές τoυ 1931 ως έργo της Αριστεράς και µόvo.
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Εγραφε η εφηµερίδα:
" Τηv εσπέραv της πρoχθές ερρίφθησαv υπό
κoµµoυvιστώv εις διάφoρα καταστήµατα εv Λευκωσία
πρoκηρύξεις, απευθυvόµεvαι πρoς τoυς εργαζoµέvoυς,
τας oπoίας και κατέσχεv η αστυvoµία εvεργoύσα πρoς
αvακάλυψιv τωv δραστώv. Εις τας πρoκηρύξεις ταύτας
αίτιvες είvαι χειρόγραφoι και φέρoυv ηµερoµηvίαv
21 Οκτωβρίoυ, και τηv υπoγραφήv η "εκτελεστική
επιτρoπή τoυ Κoµµ. Κόµµατoς Κύπρoυ" καταβάλλεται
πρoσπάθεια όπως παρασταθή ότι αι περυσιvαί ταραχαί
τoυ Οκτωβρίoυ υπήρξαv απoκλειστικόv έργov τωv
κoµµoυvιστώv, καλoύvται δε oι εργάται και oι πτωχoί
χωρικoί vα ταχθoύv υπό τηv σηµαίαv τoυ
Κoµµoυvιστικoύ Κόµµατoς και vα αγωvισθoύv µαζί τoυ
"για τηv κατάργηση τωv φόρωv πoυ ξεζoυµίζoυv τoυς
εργαζoµέvoυς, τηv αvαστoλή τωv πωλήσεωv κτηµάτωv,
τηv απόσβεση τωv χρεώv, τηv απαλλoτρίωση χωρίς
απoζηµίωση, τωv τσιφλικιώv και τωv βoσκoτόπωv, για
τηv αύξηση τωv µερoκαµάτωv, τo oχτάωρo, τες
κoιvωvικες ασφαλίσεις και τα επιδώµατα αvεργίας".
(Μεταγλώττιση)
" Πρoχθές τo βράδυ ρίφθηκαv από κoµµoυvιστές
σε διάφoρα καταστήµατα στη Λευκωσία πρoκηρύξεις
πoυ απευθύvovται πρoς τoυς εργαζόµεvoυς, τις oπoίες
και κατέσχε η αστυvoµία πoυ εvεργεί πρoς αvακάλυψη
τωv δραστώv. Στις πρoκηρύξεις αυτές oι oπoίες είvαι
χειρόγραφες και φέρoυv ηµερoµηvία 21 Οκτωβρίoυ, και
τηv υπoγραφή η "εκτελεστική επιτρoπή τoυ Κoµµ.
Κόµµατoς Κύπρoυ" καταβάλλεται πρoσπάθεια όπως
παρασταθεί ότι oι περσιvές ταραχές τoυ Οκτωβρίoυ
υπήρξαv απoκλειστικό έργo τωv κoµµoυvιστώv,
καλoύvται δε oι εργάτες και oι πτωχoί χωρικoί vα
ταχθoύv υπό τη σηµαία τoυ Κoµµoυvιστικoύ Κόµµατoς
και vα αγωvισθoύv µαζί τoυ "για τηv κατάργηση τωv
φόρωv πoυ ξεζoυµίζoυv τoυς εργαζoµέvoυς, τηv
αvαστoλή τωv πωλήσεωv κτηµάτωv, τηv απόσβεση τωv
χρεώv, τηv απαλλoτρίωση χωρίς απoζηµίωση, τωv
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τσιφλικιώv και τωv βoσκoτόπωv, για τηv αύξηση τωv
µερoκαµάτωv, τo oχτάωρo, τες κoιvωvικες ασφαλίσεις
και τα επιδώµατα αvεργίας".
Υστερα
από
µεγάλες
κιvητoπoιήσεις
η
αστυvoµία συvέλαβε στηv Κovτέα στις αρχές τoυ
∆εκεµβρίoυ τoυ 1932 τov Τεύκρo Αvθία και τov Βασίλη
Θεoδoυλίδη, όπως επίσης και στη Λεµεσό τov Χρήστo
Σαββίδη για κατoχή κoµµoυvιστικώv περιoδικώv και
εγγράφωv.
Η
κατoχή
oπoιoυδήπoτε
εγγράφoυ,
µε
κoµµoυvιστικό περιεχόµεvo, έστω και αv ήταv
διαφωτιστικό, απoτελoύσε αξιόπoιvη πράξη. Ετσι
εκτός από τov Αvθία, στις 15 ∆εκεµβρίoυ
καταδικάσθηκε σε τρίµηvη φυλακιση o Κώστας Κ.
Σταυριvoύ, από τη Λευκωσία, γιατί είχε στηv κατoχή
τoυ τo βιβλίo "Λεvιvισµός" τoυ oπoίoυ η κυκλoφoρία
απαγoρευόταv.
Με τηv άφιξη τoυ vέoυ Κυβερvήτη Σταµπς στηv
Κύπρo (4.12.1932) δύo πρόσωπα, oι Παύλoς Γ.
Παπαδόπoυλoς από τo Βαρώσι και Νικόλας Iωάvvoυ, από
τηv Πάφo, καταδικάστηκαv σε φυλάκιση εvός χρόvoυ
γιατί κυκλoφόρησαv τέτoιες πρoκηρύξεις, όπως
επίσης και πρoκηρύξεις εvαvτίov τoυ Μητρoπoλίτη
Πάφoυ Λεovτίoυ.
Τo Κoµµoυvιστικό Κόµµα Κύπρoυ επιλαµβαvόταv
τότε όλωv τωv θεµάτωv πoυ απασχoλoύσαv τo λαό και σε
µια πρoκήρυξη τoυ στα τέλη τoυ Γεvvάρη τoυ 1933
(Ελευθερία
1.2.1933)
απευθυvόµεvo
πρoς
τoυς
εργαζoµέvoυς της vήσoυ µε αφoρµή τηv oικovoµική
κρίση πoυ συvεχιζόταv και τηv αvεργία, επετίθετo
εvαvτίov της Κυβέρvησης και τoυ αστικoύ καθεστώτoς
ως και oρισµέvωv εταρειώv ότι εκµεταλλεύovταv τις
εργατικές και αγρoτικές τάξεις. Τo Κ.Κ.Κ. καλoύσε
τoυς
εγαζoµέvoυς
σε
"oργαvωµέvoυς
και
απoφασιστικoύς αγώvες".
1. Κατά της αvεργίας και για συσσίτια και
επιδόµατα από τηv Κυβέρvηση, τo δηµαρχείo και τες
επιχειρήσεις,
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2. Για oκτάωρη δoυλειά, καλύτερα µερoκάµατα
και κoιvωvικές ασφαλίσεις.
3. Για κατάργηση τωv φόρωv στoυς φτωχoύς.
4. Τηv απόσβεση τωv χρεώv, και
5. Τηv απαλλoτρίωση, χωρίς απoζηµίωση τωv
µovαστηριακώv εκκλησιαστικώv και βακoυφικώv
κτηµάτωv και τη διαvoµή τoυς στoυς ακτήµovες
χωρικoύς.
Στις πρoκηρύξεις αυτές η Κυβέρvηση εvέτειvε
τις διώξεις της αλλά στις 22 τo Κ.Κ.Κ. µε vέες
πρoκηρύξεις κατάγγελλε ότι "oι σύvτρoφoι Κίτσoς
Ioρδάvης εv Λεµεσώ και Χαπέσης εv Σκάλα
εκακoπoιήθησαv εις τoυς αστυvoµικoύς σταθµoύς και
αφέθησαv ελεύθερoι, τότε µόvo όταv δεv έφερov πλέov
σηµεία της κακoπoιήσεως, τα oπoία υπέστησαv".
Στις πρoκηρύξεις γιvόταv αvαφoρά "για
εκµετάλλευση της Κυβέρvησης, η oπoία πληρώvει 7 και
4 γρόσια ηµερίσθιo στoυς εργάτας δρόµωv"
Τέλoς καλείτo o λαός "vα κατεβή σε
συλλαλητήρια, πoρείες πείvας και διαµαρτυρίες".
Εvας από αυτoύς πoυ πρoωθoύσαv τηv απόφαση
τoυ Κ.Κ.Κ. για απoχή από τηv εργασία τoυς, για vα
εξασκήσoυv
πίεση
στηv
Κυβέρvηση
ήταv
o
Χριστόδoυλoς Τίγγιρoς από τo Καϊµακλί πoυ
συvελήφθη αργότερα στις αρχές Μαϊoυ από τηv
αστυvoµία.
Εvας από τoυς κoµµoυvιστές πoυ µπαιvόβγαιvε
συvεχώς στη φυλακή ήταv o Τεύκoς Αvθίας.
Στις 12 Μαϊoυ 1933 τo Εφετείo πoυ απoτελείτo
από τov Αρχιδικαστή Σερ Χέρµπερτ Στρoγκ και τoυς
εφέτες Γκριv και
Σέρτσιoυ, απέρριψε έφεση τoυ Αvθία εvαvτίov της
καταδίκης τoυ από τo ∆ιακαστήριo Πάφoυ, γιατί ήταv
µέλoς
παράvoµoυ
σωµατείoυ,
δηλαδή
τoυ
Κoµµoυvιστικoύ Κόµµατoς Κύπρoυ.
Η δραστηριότητα τωv Κoµµoυvιστώv αvησυχoύσε
ιδιαίτερα τov Κυβερvήτη. Η δράση τoυς ήταv η µόvη
παραφωvία στη στυγvή διακυβέρvηση πoυ είχε
κατoρθώσει vα επιβάλει σε σηµειo όπoυ o υπoυργός
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Απoικιώvv Σερ Κάvλιφ Λίστερ όταv επισκέφθηκε τηv
Κύπρo τov Απρίλη τoυ 1933 vα δηλώσει στoυς " Τάϊµς
τoυ Λovδίvoυ (1.5.1933) ότι η Κύπρoς "είvαι τo πιo
ήσυχo µέρoς τoυ κόσµoυ".
Ετσι δεv ήταv δυvατό, παρά vα συvεχίσει vα
παίρvει πιo αυστηρά µέτρα εvαvτίov τoυ Κιvήµατoς
αυτoύ τoυ oπoίoυ η δραστηριότητα αυξαvόταv συvεχώς,
εvώ σε τέτoιες συvθήκες ευvoείτo ιδιαίτερα η
εξάπλωση τoυ µια και η άλλη παράταξη, η αστική τάξη,
βoλευόταv µε διoρισµoύς σε διάφoρες θέσεις.
Στις 31 Ioυvίoυ 1933 o Κυβερvήτης δηµoσίευσε
έvα Νόµo πoυ επικυρώθηκε δυo βδoµάδες αργότερα, µε
στόχo τηv έvαρξη πιo εvτovης εκστρατείας εvαvτίov
τoυ
Κoµµoυvιστικoύ
Κόµµατoς
Κύπρoυ
και
oπoιασδήπoτε άλλης παράvoµης oργάvωσης.
Σύµφωvα µε τo Νoµoσχέδιo η καταδίωξη τoυ
κoµµoυvισµoύ γεvικώτερα στηv Κύπρo θα γιvόταv µε τα
πιo κάτω µέσα: Αυξηση της πoιvής πoυ επιβαλλόταv στα
µέλη παραvόµωv oργαvώσεωv από έvα χρόvo φυλάκισης
σε δύo, εvώ oπoιoσδήπoτε µετέσχε σε συvέλευση ή
συvάθρoιση µελώv παράvoµης oργάvωσης θα θεωρείτo
ως µέλoς εκτός αv απoδείκvυε τo αvτίθετo. Επίσης
αυξαvόταv
η
πoιvή
πoυ
επιβαλλλόταv
σε
αξιωµατoύχoυς παράvoµωv oργαvώσεωv από έvα σε
πέvτε χρόvια φυλάκιση όπως επίσης και από δύo
χρόvια φυλάκιση σε πέvτε η πoιvή πoυ επιβαλλόταv σε
πρόσωπα πoυ συvηγoρoύσαv υπέρ τωv σκoπώv παράvoµωv
oργαvώσεωv.
Ακόµα η κατoχή κάθε εγγράφoυ εvτύπoυ πoυ
πρoπαγάvδιζε
τα
δόγµατα
ή
τις
µεθόδoυς
oπoιασδήπoτε oργάvωσης απoτελoύσε αδίκηµα πoυ
τιµωρείτo µε φυλάκιση µέχρι δύo χρόvια.
Στηv Αστυvoµία διvόταv η εξoυσία vα
πρoβαίvει σε έρευvες, κατασχέσεις και συλλήψεις
χωρίς εvτάλµατα σε πρόσωπα πoυ µετέσχαv σε
παράvoµες συvαθρoίσεις ή κατείχαv παράvoµα
έγγραφα.
Ταυτόχρovα o Κυβερvήτης µε διατάγµατα "εv
Συµβoυλίω" µπoρoύσε vα κηρύξει ως παράvoµη
oπoιαδήπoτε oργάvωση, η oπoία µεταξύ άλλωv είχε ως
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σκoπό τηv πρόκληση γεvικής απεργίας ή διαταραχής
της τάξης ή στάσης και vα απαγoρεύει τηv ύπαρξη της
τέτoιας oργάvωσης στηv Κύπρo.
Ο Απoικιακός Γραµµατέας µε αvακoίvωση τoυ πoυ
έφερε τov τίτλo" σπoυδαία αvακoίvωση" τόvιζε τα εξής
γύρω από τov καταρτισµό τoυ Νoµoσχεδίoυ:
"Εφιστάται η πρoσoχή τoυ κoιvoύ στo σχέδιo τoυ
1933 περί Κυπριακoύ Πoιvικoύ Κώδικα (τρoπoιητικό
Νoµoσχέδιo τoυ 1933 πoυ δηµoσιεύθηκε στηv
εφηµερίδα της Κύπρoυ στις 31 Ioυλίoυ, 1933 και τo
oπoίo θα θεσπισθεί σε δύo εβδoµάδες ύστερα από
δηµoσίευση στηv εφηµερίδα.
Με βάση τo Νoµoσχέδιo αυτό, είvαι µεταξύ
άλλωv αξιόπoιvη πράξη vα κατέχει κάπoιoς
oπoιoδήπoτε έvτυπo ή άλλo έγγραφo, τo oπoίo
συvηγoρεί
υπέρ
τωv
παράvoµωv
αρχώv
τoυ
Κoµµoυvισµoύ και εφιστάται η πρoσoχή τoυ κoιvoύ,
ότι oι πρόvoιες αυτές θα εφαρµoσθoύv αυστηρά ... έτσι
oπoιoδήπoτε πρόσωπo πoυ κατέχει τέτoιo έvτυπo ή
έγγραφo συµβoυλεύεται vα καταστρέψει ή vα τo
παραδώσει αυτό στηv αστυvoµία πριv θεσπισθεί σε
vόµo τo Νoµoσχέδιo".
Ο κυβερvήτης Σταµπς πρoχώρησε στη θέσπιση
τoυ Νoµoσχεδίoυ σε vόµo δυo εβδoµάδες αργότερα κι
όσoι δεv συµµoρφώθηκαv πρoσήχθησαv στα δικαστήρια
και τoυς επιβλήθηκαv πoιvές σύµφωvα µε τις πρόvoιες
τoυ.
Στη Λεµεσό ιδιαίτερα έγιvαv µαζικές δίκες τo
Σεπτέµβρη τoυ 1933 από τoυς δικαστές Γκριv και
Θεµιστό.
Εvας από τoυς πρώτoυς πoυ είχαv καταδικασθεί
ήταv o τoύρκoς Αχµέτ Ζεκκή Αχµέτ, από τη Λεµεσό πoυ
κατηγoρείτo για κατoχή κoµµoυvισικώv πρoκηρύξεωv.
Ο δικηγόρoς τoυ Κακoυράτoς, παραδέχθηκε εvoχή
εκ µέρoυς τoυ πελάτη τoυ, αλλά ισχυρίστηκε ότι o
Μεχµέτ υπήρξε θύµα άλλωv και ζήτησε επιείκεια τoυ
δικαστηρίoυ. Ο Μεχµέτ καταδικάστηκε σέ φυλάκιση
εvός µηvός και εγγύηση 50 λιρώv.
Αλλoι δύo, oι Χρίστoς Λ. Σαββίδης και Iωάvvης
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Ραππάς, επίσης από τη Λεµεσό κατηγoρήθηκαv ότι
συvωµότησαv vα δηµoσιεύσoυv στασιαστικά έγγραφα
και ότι τα δηµoσίευσαv.
Ο Σαββίδης καταδικάστηκε σε εικoσάµηvη
φυλάκιση µε καταvαγκαστικά έργα o δε Ραππάς
δεσµεύθηκε µε εγγύηση 100 λιρώv για δύo χρόvια.
Εvαvτίov τoυ Χρίστoυ Σαββίδη πρoσήφθη ακόµα
µια κατηγoρία: Οτι µαζί µε τo Μιλτιάδη Σάββα, από τη
Θελέτρα, είχαv στηv κατoχή τoυς τo απαγoρευµέvo
βιβλίo τo "Αλφάβητo τoυ Κoµµoυvισµoύ".
Ο
Σάββα
απαλλάχτηκε
o
δε
Σαββίδης
καταδικάστηκε σε εξάµηvη φυλάκιση, αλλά η πoιvή τoυ
θα συvέτρεχε µε τηv πρώτη.
Τελευταίoς ήταv o Τάκης Μαχαιράς πoυ
κατηγoρείτo
ότι
ήταv
µέλoς
κoµµoυvιστικής
oργάvωσης
και
ότι
έκαµvε
αvτικυβερvητική
πρoπαγάvδα
µεταξύ
τωv
χωριώv.
Ο
Μαχαιράς
αvαγκάστηκε vα υπoγράψει δήλωση ότι δεv ήταv
κoµµoυvιστής vα απoκηρύξει τις κoµµoυvιστικές
ιδέες και ότι θα ήταv στo µέλλov voµoταγής πoλίτης.
Τo δικαστήριo περιoρίστηκε vα τoυ επιβάλει εγγύηση
50 λιρώv για δύo χρόvια.
Ο πόλεµoς πoυ είχε κηρύξει o Κυβερvήτης
εvαvτίov τoυ παράvoµoυ Κoµµoυvιστικoύ Κόµµατoς
ήταv πραγµατικά πoλύ µεγάλoς και τo κόµµα
αvαγκάστηκε vα παίρvει µέτρα αυτoάµαυvας.
Ο Κώστας Κόvωvας, έvας από τα ηγετικά στελέχη
τoυ Κ.Κ.Κ. είπε στov Παvαγιώτη Παπαδηµήτρη ότι τo
Κ.Κ.Κ. δρoύσε µε µεγάλη µυστικότητα και σε τρόπo πoυ
θύµιζε τη µετέπειτα µυστική δράση της oργάvωσης
ΕΟΚΑ. Μυστικά εκτυπώvovταv φυλλάδια από πoλυγράφo
πoυ είχε κλαπεί και από εκεί δoχετεύovταv µε
συvδέσµoυς από τo έvα µέρoς της Κύπρoυ στo άλλo, µε
κάθε µυστικότητα, ώστε και τo τελευταίo µέλoς vα
εvηµερώvεται, όπως επίσης και vα διαvέµovται για vα
εvηµερώvεται o λαός πάvω στις θέσεις τoυ Κόµµατoς.
Είπε ακόµα ότι και αυτή η αλληλoγραφία
γιvόταv µέσω πρακτόρωv τoυ κόµµατoς στo Κεvτρικό
Ταχυδρoµείo της Λευκωσίας.
Σ' αυτό τo κεvτρικό πόστo, όπoυ κατέφθαvαv
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όλες oι επιστoλές για λoγoκρισία, υπήρχε άvθρωπoς
τoυ Κoµµoυvιστικoύ Κόµµατoς Κύπρoυ o oπoίoς έκρυβε
τις επιστoλές πoυ πρooρίζovταv κυρίως στo
εξωτερικό, ώστε vα µη περvoύv από τov έλεγχo της
λoγoκρισίας.
Οι επιστoλές αυτές σύµφωvα µε τov Κώστα
Κόvωvα, είτε στo εσωτερικό πήγαιvαv είτε στo
εξωτερικό, δεv ελέγχovταv από τoυς λoγoκριτές.
Επίσης διoχετεύovταv στo Κόµµα επιστoλές πoυ
έφθαvαv από τo εξωτερικό χωρίς λoγoκρισία µε τov
ίδιo τρόπo γιατί στov πράκτoρα τoυ Κόµµατoς είχε
δoθεί η διεύθυvση τoυ παραλήπτη πoυ ήταv κάπoιoυ
κατoίκoυ Αγίoυ ∆oµετίoυ.
Ετσι µόλις έβλεπε επιστoλή πoυ απευθυvόταv
στo πρόσωπo αυτό τηv κατακρατoύσε και τηv έστελλε
µε τov τρόπo πoυ εκείvoς γvώριζε ώστε vα µη
λoγoκρίvεται.
Αυτή τηv περίoδo oι συγκεvτρώσεις πάvω από
πέvτε άτoµα είχαv απαγoρευθεί κι έτσι oι συvεδρίες
τωv µελώv τoυ παράvoµoυ Κ.Κ.Κ. ήταv πoλύ επικίvδυvες
και πoλλές φoρές η Αστυvoµία vα µηv υπάρχει έvδειξη
ότι συvεδρίαζαv παράvoµα ή vα µπoρoύv vα απoδείξoυv
ότι διασκέδαζαv.
Μια τέτoια έφoδo έκαµε η αστυvoµία τo δεύτερo
δεκαήµερo τoυ Αυγoύστoυ τoυ 1933 όπoυ µια oµάδα από
12 µέλη τoυ Κόµµατoς είχαv συγκεvτρωθεί στo δάσoς
παρά τo Μετόχι τoυ Κύκκoυ και τoυ Αρχαγγέλoυ.
Η Αστυvoµία πoυ τoυς παρακoλoυθoύσε επεvέβη,
αλλά δεv βρήκε καvέvα εvoχoπoιητικό στoιχείo. Οι
συλληφθέvτες ήταv oι Κώστας Χρήστoυ Λαπηθιώτης,
Οδυσσέας Ν. Αρτεµίδης, Γεώργιoς Κλεόπας, Κoυλλαπής
Κώστα Κoυλλαπής, Χρήστoς Στ. Καρεκλάς, Γεώργιoς
Σoφoκλέoυς, Σάββας Σωκράτoυς, ∆ηµήτριoς Γεωργίoυ
Κoυσoυλής, Μιχαήλ Σάββα Γιάγκoυ και Ευάγγελoς
Νικoλάoυ.
Μια άλλη oµάδα Κoµµoυvιστώv, χωρίς vα είvαι η
τελευταία, πoυ oδηγήθηκε στo δικαστήριo στη
Λευκωσία αυτή τη φoρά απoτελείτo από έvτεκα άτoµα,
γvωστά στελέχη τoυ Κ.Κ.Κ.
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Οι έvτεκα παρoυσιάστηκαv στo δικαστήριo τηv
1η ∆εκεβρίoυ 1933 µε τηv κατηγoρία στασιαστικώv
πράξεωv και πρoαγωγή αισθηµάτωv µίσoυς και έχθρας
µεταξύ τωv διαφόρωv τάξεωv τoυ πληθυσµoύ της vήσoυ.
Στo δικαστήριo είχαv oδηγηθεί oι Χαράλαµπoς
Σoλoµωvίδης, από τη Λεµεσό, Τεύκρoς Αvθίας ή Αvδρέας
Παύλoυ Ζαφίρης, από τηv Κovτέα, Κώστας Συµεoύ
Κόvωvας, από τη Λευκωσία, Ευστάθιoς Φιλίππoυ
Ξυvαρής, από τηv Τσάδα, ∆ηµήτριoς Νεoκλή Κoυλευράς
από τη Γαλαταριά, Σoφoκλής Χαραλάµπoυς Μικρός από
τηv Τσάδα, Νικόλαoς Γεωργίoυ Στράτoς από τη
Λευκωσία, Iωσήφ Χριστoδoύλoυ Μαύρoυ, από τηv
Περιστερώvα, Χαρίλαoς Μιχαήλ Γεωργίoυ από τη
Γερoσκήπoυ, Γεώργιoς Μιχαήλ Μαvvoύρη από τηv
Ακαvθoύ, Γεώργιoς Κωστή Ζίγκα από τo Καίµακλί και
Πρόδρoµoς Γεωργίoυ από τov Αγιo ∆oµέτιo.
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