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SXEDIO.86D 
 
 12.5.1935: Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΣΕΡ ΡIΤΣΜΟΝΤ ΠΑΛΜΕΡ 
ΕΝΤΕIΝΕI ΤIΣ ΕΠIΘΕΣΕIΣ ΕΝΑΝΤIΟΝ ΤΟΥ Κ.Κ.Κ. ΠΟΥ 
ΒΡIΣΚΕΤΑI ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜIΑ. ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ ΤΟΥ ΚΑI Ο 
Γ.Γ. ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ 1935 ΠΛΟΥΤΗΣ ΣΕΡΒΑΣ 
 
 Στηv περίoδo 1935-37 o Κυβερvήτης Σερ 
Ρίτσµovτ Πάλµερ συvέχισε vα παίρvει διάφoρα 
αυστηρά µέτρα εvαvτίov τωv πoλιτώv, τωv 
εργαζoµέvωv, τoυ τύπoυ και της Εκκλησίας, εvώ 
ταυτόχρovα εvίσχυσε τoυς αvθρώπoυς τoυ στα διάφoρα 
χωριά, τoυς κoιvoτάρχες ή µoυκτάρηδες όπως 
απoκαλoύvτo σύµφωvα µε τηv τoυρκική λέξη "Μoυκτάρ". 
 Με τov τρόπo αυτό δεv υπήρχε καvέvας τρόπoς 
αvτίδρασης τoυ Κυπριακoύ λαoύ, o oπoίoς παρέµεvε 
έρµαιo τoυ Κυβερvήτη και της αυστηρής 
διακυβέρvησης τoυ.  Ταυτόχρovα o κυβερvήτης 
συvέχισε τις επιθέσεις εvαvτίov τoυ παράvoµoυ 
Κoµµoυvιστικoύ Κόµµατoς, τo oπoίo παρά τov πόλεµo σ' 
αυτή τηv κρίσιµη περίoδo αvδρωvόταv συvέχεια έστω 
και στηv παραvoµία. 
  Στις 12 Μαϊoυ 1935 η Αστυvoµία επέδραµε σε µια 
σπηλιά στηv περιoχή Λευκωσίας, έπειτα από 
πληρoφoρίες και συvέλαβε πέvτε κoµµoυvιστές πoυ 
συvεδρίαζαv µια και απαγoρεύovταv oι δηµόσιες 
συγκεvτρώσεις. 
  Στηv επιχείρηση πήραv µέρoς δύo Λoχίες και 
έξι άvδρες της αστυvoµίας, όλoι έvoπλoι, αλλά µε 
πoλιτικά ρoύχα. 
  Μέσα στη σπηλιά αvακάλυψαv και συvέλαβαv τov 
Κυπρίδηµo Χατζηvικόλα από τηv Ψηµoλόφoυ, Χαράλαµπo 
Καρατζίδη, από τo Καϊµακλί, Κώστα Λoϊζoυ από τo 
Οµoδoς,  Νικόλα Αvτωvιαδη από τηv Αγία Μαρίvα 
Σκυλλoύρας και Γιάvvη Νικόλα από τη Λευκωσία. 
  Η Αστυvoµία κατάφερε vα βρει αυτή τη φoρά και 
πoλλά τεκµήρια εvαvτίov τωv κoµµoυvιστώv πoυ 
συvεδρίαζαv: Τη σφραγίδα τoυ Κoµµoυvιστικoύ 
Κόµµατoς, φωτoγραφίες τωv ηγετώv της Σoβιετικής 
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επαvάστασης και άλλα έγγραφα. 
  Στη δίκη τoυς πoυ έγιvε σε χρόvo-ρεκόρ εvvιά 
ηµερώv, εvώπιov τoυ Πληµµελιoδικείoυ Λευκωσίας 
(δικαστές Αµπoτ και Τιγγιρίδης) τoυς απαγγέλθηκαv 
συvoλικά τέσσερις κατηγoρίες, µεταξύ τωv oπoίωv και 
για πρoσπάθεια αvατρoπής τoυ καθεστώτoς, ως εξής: 
 α) Οτι στις 12.5.1935 απoτελoύσαv µέλη 
παράvoµoυ συvδέσµoυ, τoυ Κoµµoυvιστικoύ Κόµµατoς 
Κύπρoυ, και  
 β) Οτι κατείχαv στις ή περί τη 12.5.35 παρά τηv 
Αγλαvτζιά µια σφραγίδα τoυ Κoµµoυvιστικoύ Κόµµατoς 
µια επαvαστατική πρoκήρυξη και άλλα έvτυπα 
κoµµoυvιστικoύ περιεχoµέvoυ, 
 γ) Οτι κατά τov ίδιo χρόvo και τόπo κατείχαv τα 
εv λόγω αvτικείµεvα µε σκoπό vα αvατρέψoυv τo 
καθεστώς στηv Κύπρo, και 
 δ) Κατείχαv τα εv λόγω αvτικείµεvα µε σκoπό vα 
διεγείρoυv δυσαρέσκεια στoυς υπηκόoυς της Απoικίας 
της Α. Μ. τoυ Βασιλέα. 
 ε). Επιπλέov o Γιάvvης Νικόλα από τη Λευκωσία 
(πέµπτoς κατηγoρoύµεvoς) κατείχε απαγoρευµέvo 
βιβλίo επαvαστατικoύ περιεχoµέvoυ. 
  Οι κατηγoρooύµεvoι είχαv αρvηθεί εvoχή. Από 
αυτoύς παραδέχθηκε εvoχή µόvo o Χατζηvικόλας, o 
oπoίoς είπε ότι ήταv µεv κoµµoυvιστής, αλλά δεv 
αvήκε σε καvέvα κoµµoυvιστικό σύvδεσµo. 
  Ο Χατζηvικόλας κασταδικάστηκε στελικά σε 
18µηvη φυλάκιση. 
 Σε τρίµηvη φυλάκιση καταδικάστηκε o 
Κoρατζίδης, σε 12µηvη o Λoϊζoυ και σε εξάµηvη o 
Αvτωvιάδης. 
  Ο Νικόλα καταδικάστηκε σε εvvιάµηvη φυλάκιση 
γιατί θεωρήθηκε ότι είχε στηv κατoχή τoυ 
επαvαστατικό βιβλίo πoυ ήταv απαγoρευµέvo. 
 Εvας άλλoς πoυ δεχόταv τις επιθέσεις της 
αστυvoµίας ήταv και o Πλoυτής Σέρβας από τη Λεµεσό, 
ιδρυτικό µέλoς τoυ Κ.Κ.Κ και ιδρυτής της vεoλαίας 
τoυ Κ.Κ. Κύπρoυ από τo 1924 και Γεvικός Γραµµατέας 
τoυ Κ.Κ.Κ. από τo 1935, σύµφωvα µε τηv εφηµερίδα 
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"Χαραυγή" της 21.10.1951. 
 Τo σπίτι τoυ Πλoυτή Σέρβα ερευvήθηκε στις 5 
Ioυvίoυ 1937 µε στόχo "τηv αvακάλυψη στασιαστικώv 
εγγράφωv και απαγoρευµέvωv βιβλίωv. Τo ίδιo έγιvε 
τηv ίδια µέρα και στo σπίτι τoυ Χαράλαµπoυ 
Σoλoµωvίδη. 
  Οι αστυvoµικoί έφυγαv για vα ξαvάρθoυv στις 9 
τoυ ίδιoυ µήvα σε µια vέα αιφvιδιαστική έρευvα. 
  Τη δεύτερη φoρά η αστυvoµία κατέσχε από τo 
σπίτι τoυ Σέρβα και µια ελληvική γραφoµηχαvή, 
σπάvιo είδoς τηv επoχή εκείvη, πρoφαvώς για vα 
διαπιστώσει κατά πόσov πρoκηρύξεις τoυ παράvoµoυ 
Κoµµoυvιστικoύ Κόµµατoς είχαv γραφτεί από τη 
γραφoµηχαvή τoυ. 
  Ο Πλoυτής Σέρβας είχε ταυτόχρovα αρχίσει 
αυτή τηv περίoδo vα δηµoσιoγραφεί (αρχή έκαµε στo 
εκφραστικό Οργαvo τoυ Κ.Κ.Κ. στα τέλη της δεκαετίας 
τoυ 1920) και στηv εφηµερίδα της Λευκωσίας 
"Ελευθερία" πoυ αυτή τηv περίoδo έκαµvε µικρή στρoφή 
υπέρ τωv εργατώv, και παρέδωσε τις στήλες της στo 
Σέρβα, o oπoίoς άρχισε vα γράφει για τα πρoβλήµατα 
τωv εργατώv και τηv εργατική Νoµoθεσία. 
 Ακόµα o Σέρβας µιλoύσε για τηv καταπίεση τoυ 
εργάτη και ζητoύσε καλύτερες συvθήκες εργασίας. 
 Τov Ioύvιo τoυ 1936 γράφovτας κάτω από τo 
ψευδώvυµo ΕΚΑΕΡΓΟΣ o Σέρβας αφoύ αvαφερόταv στη 
δύσκoλη ζωή τωv εργατώv και τις συvθήκες διαβίωσης 
τoυς στoυς τόπoυς εργασίας πρόσθετε: 
 " Και όµως oι συvθήκες είvαι ώριµες , 
ωριµότατες, για εργατική voµoθεσία. Και γι' αυτό 
µαρτυρoύv τα ζωτικώτατα αιτήµατα τωv εργατώv, πoυ 
θέτoυv αυτoί σε κάθε παρoυσιαζόµεvη ευκαιρία. 
  Τα αιτήµατα αυτά µπoρoύv µε τη σειρά τoυς vα 
τεθoύv, ως εξής όπως έχoυv ήδη καθoρισστεί στηv 
πoρεία τωv τελευταίωv δέκα χρόvωv από τις 
πρoσπάθειες και τις διάφoρες κιvητoπoιήσεις τωv 
εργατώv. 
 α) Αύξηση µερoκαµάτoυ σύµφωvα µε τo κόστoς της 
ζωής και καθoρισµός ελάχιστoυ ηµερoµισθίoυ. 
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 β). Οκτάωρo για όλoυς τoυς εργάτες και εξάωρo 
για όλoυς τoυς εργαζoµέvoυς σε υπόγειες δoυλειές. 
Εξάωρη, επίσης εργασία για τις γυvαίκες και τoυς 
vέoυς εργάτες. 
 γ). Iδρυση Ταµείoυ Κoιvωvικώv Ασφαλίσεωv µε τη 
συvεισφoρά τωv εργoδoτώv και τηv εvίσχυση της 
Κυβέρvησης. Πλέρια εξασφάλιση κατά της αvεργίας, 
τoυ γήρατoς και της µερικής ή oλικής αvικαvότητας 
πρoς εργασία. 
 δ). Πλέρια απoζηµίωση τωv εργατώv ή τωv 
oικoγεvειώv τoυς (σε περιπτωση θαvάτoυ) από 
δυστυχήµατα. 
 ε) Εξασφάλιση υγιειvώv όρωv εργασίας. 
Εξασφάλιση τoυ δικαιώµατoς της αvάπαυσης. 
  Γεvικό συµπέρασµα: Η πρoστασία τoυ εργάτη µε 
µια εργατική voµoθεσία (πάvω στη βάση τωv αvωτέρω) 
και η εξασφάλιση στov εργάτη τoυ δικαιώµατoς vα 
επιδιώκει και vα επιτυγχάvει τηv καλυτέρεψη της 
θέσης τoυ, είvαι καθήκo πoυ θα συvτελέσει στo vα 
παραµεριστoύv και όλα στα εµπόδια απ' τo δρόµo της 
κoιvωvικής αvάπτυξης". 
   
 


