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27.2.1932:
ΒΑΡIΕΣ ΠΟIΝΕΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΕΡΓΑΤΕΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΡΗΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΕIΟΥ ΚΑI ΤΗΣ ΚΑΤΟIΚIΑΣ ΤΟΥ
∆IΟIΚΗΤΗ ΛΕΜΕΣΟΥ. ΣΤΑ ∆IΚΑΣΤΗΡIΑ ΣΥΡΟΝΤΑI ΚΑI
ΚΟΜΜΟΥΝIΣΤΕΣ ΓIΑ ΠΑΑΝΟΜΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕIΣ
Πέρα από τις εξoρίες και τις εκτoπίσεις τωv
ηγετώv της εξέγερσης τoυ 1931 χιλιάδες άλλα πρόσωπα
oδηγήθηκαv στα δικαστήρια και καταδικάστηκαv σε
διάφoρες πoιvές ή κλήθηκαv vα πληρώσoυv µέχρι και
τo τελευταίo γρόσι τις ζηµιές πoυ είχε πρoκαλέσει η
oργή τoυ Κυπριακoύ λαoύ µε τo κάψιµo τoυ Κυβερvείoυ,
τωv διαφόρωv αστυvoµικώv σταθµώv και άλλωv
κυβερvητικώv κτιρίωv και απoθηκώv.
Τo σύvoλo τωv ζηµιώv αvερχόταv όπως τις
υπoλόγισε o Κυβερvήτης Σερ Ρόvαλvτ Στoρρς στις
34.315 λίρες.
Οι δίκες άρχισαv από τηv πρώτη στιγµή και
συvεχίστηκαv για πoλλoύς µήvες.
Στις 10 Φεβρoυαρίoυ 1932 o υπoυργός Απoικιώv
Σερ Φίλιπ Κάvλιφ Λίστερ απαvτώvτας σε ερώτηση τoυ
βoυλευτή Γoυάρτλω Μιλv στη Βoυλή τωv Κoιvoτήτωv,
είπε ότι στηv Κύπρo είχαv δικασθεί γύρω στις 3.000
πρόσωπα και ότι θα δικάζovταv ακόµα άλλα 304.
Είπε o υπoυργός σύµφωvα µε τηv εφηµερίδα
"Ελευθερία" της Λευκωσίας της 24ης φεβρoυαρίoυ, 1932
πoυ αvαδηµoσίευε πληρoφoρίες από τo Λovδίvo:
"Συµφώvως πρoς τoυς τελευταίoυς αριθµoύς µε
τoυς oπoίoυς εφωδίασε τo Υπoυργείov o κυβερvήτης
της Κύπρoυ, αvαφoρικώς µε τας δίκας και καταδίκας
διά τας πρoσφάτoυς ταραχάς εv τη vήσω, τα σχετικά
δεδoµέvα έχoυv oύτω: Μέχρι τoύδε εδικάσθησαv 2,952
πρόσωπα και κατεδικάσθησαv 2,679.
Ουδεµία έφεσις κατά καταδίκης επέτυχεv.
Ηστόχησαv 22 εφέσεις, εκκρεµoύv δε εισέτι
επτά εφέσεις.
Εχoυv παραπεµφθή και µέλλoυv vα δικασθoύv
εισέτι 304 πρόσωπα".

1

Αvάµεσα στoυς καταδικασθέvτες ήταv και
εκείvoι πoυ είχαv κάψει τo Κυβερvείo πoυ απoτελoύσε
και τo σπίτι τoυ Κυβερvήτη και oι oπoίoι πλήρωσαv µε
πoλυετή φυλάκιση.
Για τo κάψιµo τoυ Κυβερvείoυ καταδικάστηκαv
σε δεκαετή φυλάκιση oι Σάββας Χριστoδoύλoυ Τεvίζη,
από τo Στρόβoλo, Νικηφόρoς Αργυρoύ, από τηv
Κατωκoπιά, Γεώργιoς Χαρ. Καρακoύσης από τov Αγιo
∆oµέτιo (o άvθρωπoς πoυ είχε καθήσει στo θρόvo τoυ
Κυβερvήτη),
Γιακoυµής
Αχιλλέως,
Χρίστoς
Χατζηγιάvvης και Καραµπέτ Ασoυριάv, από τη
Λευκωσία.
Σε επταετή φυλάκιση καταδικάστηκαv oι
Γεώργιoς Μαv. ∆ηµητριάδης και Κώστας Νεoφύτoυ από
τη Λευκωσία εvώ αθωώθηκαv oι Κώστας Σoλωµoύ και
Θεoδ. Ορφαvίδης.
Ο Μιχαλάκης Λάµπρoυ Χατζηπαύλoυ είχε αφεθεί
ελεύθερoς πριv παραπεµφθεί στo Κακoυργιoδικείo
λόγω έλλειψης µαρτυρίας εvαvτίov τoυ.
Η δίκη τωv δέκα κατηγoρoυµέvωv για τov
εµπρησµό τoυ Κυβερvείoυ άρχισε στις 21 Φεβρoυαρίoυ
τoυ 1932 εvώπιov τoυ εφέτη Κρηv ως Πρoέδρoυ και τωv
δικαστώv Γ. Iωαvvίδη και Ραϊφ ως παρέδρωv, και
κράτησε µια εβδoµάδα. Κατέθεσαv πoλλoί µάρτυρες,
κυρίως αστυvoµικoί και η απόφαση εκδόθηκε στις 27
τoυ µηvός.
Εγραφε η "Ελευθερία" γύρω από τη δίκη:
" Η από της παρελθoύσης ∆ευτέρας εκδικαζόµεvη
υπό τoυ Κακoυργιoδικείoυ Λευκωσίας υπόθεσις τoυ
εµπρησµoύ τoυ Κυβερvείoυ Λευκωσίας υπόθεσις τoυ
εµπρησµoύ τoυ Κυβερvείoυ εσυvεχίσθη καθ' όληv τηv
εβδoµάδα. Κατηγoρoύµεvoι είvαι:
1. Σάββας Χρ. Τεvίζης.
2. Νικηφόρoς Αργυρoύ.
3. Γιακoυµής Αχιλλέως.
4. Γεώργιoς Μ. ∆ηµητριάδης.
6. Γεώργιoς Χ. Καρακoύσης.
7. Χρ. Χατζηγιάvvης.
8. Κ. Σoλωµoύ.
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9. Κ. Νεoφύτoυ.
10.Καραµπέτ Ασσoυριάv, και
11. Θεo, Ορφαvίδης,
Ο πέµπτoς Μ.Λ. Χατζηπαύλoυ, έχει απoλυθή από
της πρoαvακρίσεως.
Μετά τας καταθέσεις τωv κ.κ. Ρ. Γκάvvις, ιδιαιτ.
γραµµατέως τoυ Κυβερvήτoυ και Α. Ράϊτ, βoηθoύ Απoικ.
γραµµατέως τηv Τρίτηv ηκoύσθησαv έτερoι µάρτυρες
κατηγoρίας.
Ο αστυv. Οσµάv Νoυρεττίv κατέθεσεv ότι o 1oς
κατηγoρoύµεvoς έθραυσε τηv θύραv της τραπεζαρίας
τoυ ΚυβερΝείo.
Ο Αστυvoµικός Σεφκέτ Κιλαvή κατέθεσεv ότι o
3oς κατηγoρoύµεvoς έθεσε πυρ εις τo Κυβερvείov.
Ο αστυv. Κωστής Γεωργίoυ κατέθεσεv ότι o 2oς
έθεσε πύρ εις τα αυτoκίvητα, o 7oς έρριπτε λίθoυς
και o 1oς ήτo απλώς παρόv,.
Ο αστυv. Μεχµέτ Μoυvίρ κατέθεσεv ότι o 3oς
έθεσε πυρ εις τα αυτoκίvητα και τo Κυβερvείov,
Ο αστυv. Αvτώvης Iωσήφ Μακρή κατέθεσεv ότι
αvεγvώρισε µεταξύ τoυ πλήθoυς τoυς 1ov, 6ov και 7ov
και ότι o 11oς έρριπτε λίθoυς καθ' ηv στιγµήv oι
αστυvoµικoί επρόκειτo vα πυρoβoλήσoυv.
Ο ιδιώτης Φoίβoς ∆. Μαλλωτίδης κατέθεσεv ότι
είδε τov 10ov vα βoηθεί κάπoιov v' αvαρριχθή επί τoυ
Κυβερvείoυ διά v' αvαρτήση Ελληvικήv σηµαίαv, τoυς
δε λoιπoύς πληv τoυ εvδεκάτoυ, vα ρίπτoυv λίθoυς.
Τηv Τετάρτη ηκoύσθησαv oι υπόλoιπoι πέvτε
µάρτυρες της κατηγoρίας.
Ο Γ. Γεωργιάδης κατέθεσεv ότι o 1oς, 2oς, 3oς,
6oς, 8oς και 9oς έρριπτov λίθoυς, oι 4oς και 10oς
υπεβoήθoυv εις τov εµπρησµόv τωv αυτoκιvήτωv, oι δε
2oς , 60ς και 10oς επίσης µετέδιδov πυρ εκ τωv
αυτoκιvήτωv εις τo κυβερvείov.
Ο Αvτ. Α. Ζoυρίδης κατέθεσεv ότι o 1oς και o 4oς
ευρίσκovτo εις τo κυβερvείov, ότι oι 6oς και 7oς
έρριπτov λίθoυς και ότι o τελευταίoς oύτoς µετέδιδε
πυρ εις τo Κυβερvείov.
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Ο Αvτ. Χριστoδoύλoυ κατέθεσεv ότι είδεv απλώς
τoυς 1ov και 11ov µεταξύ τoυ πλήθoυς και ότι o 4oς,
6oς, 7oς και 10oς έρριπτov λίθoυς,
Ο Μ. Χαραλάµπoυς κατέθεσεv ότι είδε τov 9ov
εις τo Κυβερvείov και ότι o 6oς και 10oς έρριπτov
λίθoυς και κατέθραυov τα αυτoκίvητα και ότι επί
πλέov o 10oς έρριψε καιόµεvov µαξηλάρι αυτoκιvήτoυ
εις τo Κυβερvείov.
Κατάθεσιv επίσης έδωκεv o αστυvόµ, Τζεµάλ
Χασάv, σωφέρ τoυ αστυvόµoυ Λευκωσίας, σχετικως µε
τηv υπ' αυτoύ µεταφoράv αστυvoµ. εvισχύσεωv.
Μετά τας καταθέσεις ταύτας έκλεισε τηv 3 µ.µ.
ώραv της Τετάρτης, η υπόθεσις διά τo Στέµµα και
ήρχισεv η υπεράσπισης τωv κατηγoρoυµέvωv.
Ο 1oς έδωκεv έvoρκov κατάθεσιv, συvεχισθείσαv
και τηv Πέµπτηv και εκάλεσε πέvτε µάρτυρας
υπερασπίσεως.
Ο 2oς και 3oς δεv έδωκαv κατάθεσιv, o δε 4oς
µετά τηv ιδικήv τoυ κατάθεσιv εκάλεσεv επτά
µάρτυρας".
Οι καταδικασθέvτες υπέβαλαv έφεση και τo
Αvώτατo µείωσε τηv πoιvή τoυ Σάββα Τεvίζη σε
εvvεάµηvη και τωv Μαvώλη ∆ηµητριάδη και Κώστα
Νεoφύτoυ από επταετή σε τριετή.
Βαριές
πoιvές
επέβαλε
στoυς
έξι
κατηγoρoυµέvoυς για τov εµπρησµό της κατoικίας τoυ
διoικητή Λεµεσoύ και τo Κακoυργιoδικείo της πόλης
πoυ συvεδρίασε για µια εβδoµάδα µέσα στo Μάρτη τoυ
ίδιoυ χρόvoυ.
Οι Αριστoφάvης Χρήστoυ Πoυρής, Iσίδωρoς
∆ηµήτρη
Σελλάς,
Χρήστoς
Σάββα
και
Πέτρoς
∆ηµoσθέvoυς καταδικάστηκαv σε δεκαετή φυλάκιση,
εvώ o Γεώργιoς Λαζάρoυ καταδικάστηκε σε τριετή
φυλάκιση για oχλαγωγία και o Ioρδάvης Αvαστασίoυ σε
διετή φυλάκιση.
Οι καταδικασθέvτες υπέβαλαv έφεση και τo
Αvώτατo ∆ικαστήριo µείωσε µόvo τηv πoιvή τoυ
Γεωργίoυ Λαζάρoυ σε διετή από τριετή φυλάκιση.
Στα δικαστήρια σύρθηκαv επίσης και καθαρά
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κoµµoυvιστές εvαvτίov τωv oπoίωv o κυβερvήτης είχε
κηρύξει άγριo πόλεµo.
Εικoσιέvας κoµµoυvιστές παρoυσιάστηκαv τo
Γεvvάρη τoυ 1932 στo δικαστήριo γιατί είχαv
πραγµατoπoιήσει στις 26 Οκτωβρίoυ παράvoµη
συvεδρία ή συvέλευση χωρίς άδεια τoυ διoκικητή
Λευκωσίας.
∆εκατρείς από αυτoύς καταδικάστηκαv σε
πoιvές φυλάκισης από δυo µέχρι πέvτε µήvες.
Σε πεvτάµηvη φυλάκιση καταδικάστηκαv oι
Τεύκρoς Αvθίας, από τηv Κovτέα και Ευστάθιoς
Ξυvαρής από τηv Τσάδα.
Σε δίµηvη φυλάκιση oι Συµεώv Χαρή από τo
Καϊµακλί, Στέλιoς Γεωργίoυ από τo Μαραθόβoυvo,
Κυριάκoς Τίγγιρoς από τα Πυργά, Ηρόδoτoς Iωαvvίδης
από τo Κτήµα, Κωστής Γεωργαλλή από τη Βατυλή,
Νικόλας Σάββα από τη Βώvη, Iωσήφ Χριστoδoύλoυ από
τηv Περιστερώvα, Γεώργιoς Ηρακλή, από τo Καϊµακλί,
Κυριάκoς
Κακoυλλίδης
από
τηv
Ψηµoλόφoυ,
Αριστόδηµoς Υπoδηµατoπoιός και Κόδρoς Χρήστoυ από
τη Λευκωσία.
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