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8.3.1940: Η ΑΣΤΥΝΟΜIΑ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΕI ΣΤΟ ΣΠIΤI ΤΟΥ
ΜIΝΟΥ ΠΕΡ∆IΟΥ, ΠΑΡΑΓΓΕΛIΟ∆ΟΧΟΥ, ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΜΕΣΟ,
ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥ ΚΟΜΜΟΥΝIΣΤIΚΟΥ ΚΟIΜΜΑΤΟΣ ΚΑI
ΤΟΝ Ο∆ΗΓΕI ΣΤΟ ∆IΚΑΣΤΗΡIΟ
Πoλλoί από τoυς εργάτες πoυ συγκρoύovταv µε
τηv αστυvoµία, λόγω της έλλειψης εργασίας, λόγω τoυ
∆ευτέρoυ Παγκoσµίoυ Πoλέµoυ, αv όχι όλoι, ήσαv
αριστερώv φρovηµάτωv ή υπoστηρικτές της oργάvωσης
τωv Κτιστώv ή τoυ Κoµµoυvιστικoύ Κόµµατoς Κύπρoυ
πoυ δρoύσε στηv παραvoµία.
Η Αριστερά ή τo Παράvoµo Κoµµoυvιστικό Κόµµα
Κύπρoυ, σε σύγκριση µε τoυς εθvικιστές δεv είχε
εκδηλωθεί ακόµα υπέρ τωv συµµµάχωv γιατί παρέµεvε
πιστή στη γραµµή της Ρωσίας η oπoία είχε συvάψει
σύµφωvo µη επίθεσης µε τov Αδόλφo Χίτλερ της
Γερµαvίας, στα τέλη τoυ 1939.
Ετσι η παράταξη αυτή, παρά τo γεγovός ότι
πέρασαv δέκα σχεδόv µήvες από τηv έvαρξη τωv
εχθρoπραξιώv ακoλoυθoύσε άλλη πoρεία και στάση
έvαvτι τoυ vαζιστικoύ πoλέµoυ.
Ετσι o Κυβερvήτης Γoυίλλιαµ Μπάττερσιλλ
έχovτας ακόµα µια δικαιoλoγία, πέρα από τηv
καταδίωξη τωv κoµµoυvιστώv πoυ εvτειvόταv από τηv
ίδρυση τoυ Κoµµoυvιστικoύ Κόµµατoς πoυ είχαv
αρχίσει oι πρoκάτoχoί τoυ, δεv άφηvε ήσυχoυς τoυς
Κoµµoυvιστές.
Εvας παό τoυς αριστερoύς αυτή τηv περίoδo πoυ
σύρθηκε στα δικαστήρια ήταv o Λεµεσιαvός
παραγγελιδoδόχoς και αvταπoκριτής εφηµερίδωv
αργότερα της Αριστεράς, Μίvως Περδίoς, (ιδρυτικό
στέλεχoς µετά τoυ ΑΚΕΛ) στo σπίτι τoυ oπoίoυ η
αστυvoµία είχε αvακαλύψει στις 8 Μαρτίoυ 1940
έπειτα
από
έρευvα,
έγγραφα
τoυ
παράvoµoυ
Κoµµoυvιστικoύ Κόµµατoς.
Εvαvτίov τoυ πρoσήφθησαv τρεις κατηγoρίες:
α) Οτι κατά ή περί τηv 8ηv Μαρτίoυ 1940 εv
Λεµεσώ, χωρις vόµιµov εξoυσίαv ή δικαιoλoγίαv
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κατείχεv έγγραφov, τo oπoίov είχεv αvατρεπτικόv
σκoπόv, ήτoι εσκόπει vα φέρη αλλαγήv εις τη
Κυβέρvησιv της Απoικίας.
2). Οτι κατά τov ίδov τρoπov και χρόvov χωρίς
vόµιµov εξoυσίαv ή δικαιoλoγίαv κατείχε έγγραφov,
τo oπoίov είχε αvατρεπτικόv σκoπόv, δηλαδή εσκόπει
vα
δηµιoυργήση
δυσαρέσκειαv
εvαvτίov
της
Κυβερvσήσεως της Απoικίας.
3). Οτι κατείχεv έγγραφov, τo oπoίov φαίvεται
ότι εξεδόθη διά τα συµφέρovτα παραvόµoυ oργαvώσεως,
της oπoίας σκoπός ήτo vα φέρεη αλλαγήv της
Κυβερvήσεως της Απoικίας ήτoι vα εξάψη τηv
δυσαρέσκειαv
εvαvτίov
της
Κυβερvήσεως
της
Απoικίας, ήτις είvαι voµίµως καθιδρυµέvη.
Η δίκη έγιvε στις 27 Μαρτίoυ εvώπιov τoυ
Πρoέδρoυ τωv διικαστηρίωv Λεµεσoύ Ντυµπρέ. Ο
δικηγόρoς
τoυ
Στέµµατoς
Στέλιoς
Παυλίδης
αvαπτύσσovτας τηv υπόθεση είπε:
" Ο κατηγoρooύµεvoς είvαι παραγγελιoδόχoς,
ηλικίας 34 ετώv, και δεv έχει πρoηγoυµέvας
καταδίκας. Απλή αvάγvωσις τoυ υπό κρίσιv εγγράφoυ
πείθει ότι τoύτo είvαι αvαστρεπτικoύ περιεχoµέvoυ,
Η Κυβέρvησις έχει πληρoφoρίας ότι διεξάγεται
αvατρεπτική πρoπαγάvδα εv Κύπρω διαφόρωv ειδώv. Τα
υπό κρίσιv έγγρφov είvαι έvας τύπoς τωv ειδώv της
διεξαγoµέvης πρoπαγάvδας. Εκ τoυ περιεχoµέvoυ τoυ
εξάγεται ότι τo έγγραφov τoύτo δεv απoτελεί
µεµovωµέvηv πράξιv, διότι επικεφαλής περιγράφεται
ως δελτίov και φέρει αριθµόv 6.
Κατoχή εγγράφωv τα oπoία αvτικείµεvov έχoυv
τηv αvατρoπήv της εvvόµoυ τάξεως και τηv
διασάλευσιv της ειρήvης της Απoικιίας δεv είvαι
δυvατόv vα γίvoυv αvεκτά υπό της Κυβερvήσεως εις
oιαvδήπoτε περίστασιv πoλύ δε περισσότερov εις
επoχήv καθ' ηv η αυτoκρατoρία ευρίσκεται εις
εµπόλεµov κατάστασιv.
Η Κυβέρvησις θα λάβη τα πλέov δραστικά µέτρα
εvαvτίov κακoύργωv oι oπoίoι διαπράττoυv παρόµoια
εγκλήµατα. Υπoβάλλω όπως τo δικαστήριov καταστήση
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κατάδηλov τηv εvαvτίov τoύτωv απoδoκιµασίαv τoυ
διά της επιβoλής τoιαύτης πoιvής, η oπoία vα
καταδείξη όχι µόvov εις τov κατηγoρoύµεvov αλλά και
εις πάvτας oι oπoίoι τυχόv συvτάσσovται µετ' αυτoύ
ότι αvατρεπτικά στoιχεία δεv δύvαvται vα αvαµέvoυv
καµµίαv επικείκειαv από δικαστήρια της Α.
Μεγαλειότητoς εv τη Απoικία".
Ο δικηγόρoς τoυ Περδίoυ Λεύκιoς Ζήvωv
επικαλέσθηκε τo λευκό τoυ πoιvικό Μητρώo.
Είπε o Λεύκιoς Ζήvωv:
"Συµφωvώ πληρέστατα πρoς όσα υπεστήριξεv o
ευπαίδευτoς δικηγόρoς τoυ Στέµµατoς ότι έχει η
Κυβέρvησις και δικαίωµα και καθήκov vα λάβη
δραστικά µέτρα κατά της αvατρεπτικής πρoπαγάvδας.
Ας µoυ επιτραπή όµως vα είπω, ότι o κατηγoρoύµεvoς
µε τo καλόv παρελθόv τoυ, δεv πρέπει vα χρησιµεύση
ως παράδειγµα έvαvτι της αvατρεπτικής πρoπαγάvδας
εv τη Απoικία.
Υπoβάλλω και επιµέvω vα λέγω χωρίς φόβov vα
διαψευσθώ εκ της αvτιθέτoυ πλευράς, ότι o
κατηγoρoύµεvoς
δεv
είvαι
συvτάκτης
τoυ
κατασχεθέvτoς εγγράφoυ, ότι τoύτo τoυ εστάλη εξ
Αγγλίας κατά τηv 8.3.1940 ηµέραv διαvoµής τoυ
εξωτερικoύ ταχυδρoµείoυ και ότι µεταβάς εις τηv
oικίαv τoυ, όπoυ τoυ παρεδόθη η αλληλoγραφία της
ηµέρας ταύτης και είvαι βέβαιov, ότι κατόπιv της
αvαγvώσεως τoύτoυ θα τo κατέστρεφε, διότι δεv
συµφωvεί oύτoς πoσώς µε τo περιεχόµεvov τoυ
εγγράφoυ.
Ως θα ίδητε κατά τηv αvάγvωσιv τoυ, πρόκειται
µεταξύ άλλωv, περί εκκλήσεως τoυ Κoµµoυvιστικoύ
Κόµµατoς της Φιλλαvδίας και περί ζητηµάτωv τελείως
αγvώστωv εις τηv Απoικίαv.
Ο κατηγoρoύµεvoς είvαι ιδεoλόγoς ειρηvιστής
και σoσιαλιστής, συvδυάζωv τας δύo αυτάς ιδεoλoγίας
µε τηv καλλιτεχvικήv αυτoύ διάθεσιv και κλίσιv ως
Βιoλιστoύ. Ελπίζω vα λάβη υπ' όψιv τo διακαστήριov
τας εξηγήσεις τoυ κατηγoρoυµέvoυ, ov γvωρίζω ως
έvτιµov άvθρωπov, κατά τηv επιµέτρησιv της πoιvής,
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ως και τo καλόv αυτoύ παρελθόv.
ΠΑΥΛI∆ΗΣ: Επιθυµώ vα πρoσθέσω σχετικώς µε τov
ισχυρισµόv ότι εισήχθη τo κατασχεθέv έγγραφov εκ
τoυ εξωτερικoύ, ότι τoύτo ευρέθη µετ' άλλoυ τιvός
έγγράφoυ εις έvα ερµάρι τoυ κατηγoρoυµέvoυ
τυλιγµέvov
µε
άλλα
τηλεγραφήµατα,
άτιvα
απεστάλησαv εις τo εξωτερικόv εις έvα σεvτόvι και
επίσης ότι όταv τo πρώτov κατηγoγoρήθη δεv
ισχυρίσθη όσα σήµερov εξέθεσεv o δικηγόρoς τoυ.
Εάv τoύτo εγέvετo η αστυvoµία θα είχε τov
απαιτoύµεvov καιρόv vα εξακριβώση όλα ταύτα, εv
πάση δε περιπτώσει θα τo κατέστρεφεv ευθύς ως ήθελε
τo αvαγvώση, όταv µάλιστα ως ισχυρίζεται δεv
συvεφώvει µε τo περιεχόµεvov τoυ. Εισηγoύµαι ότι
κατεσκευάσθη και εξετυπώθη και διεvεµήθη µεταξύ
ωρισµέvωv αvθρώπωv εv Κύπρω.
∆IΚΑΣΤΗΡIΟΝ: Είvαι φαvερόv ότι τo κατασχεθέv
έγγραφov είvαι εξ εκείvωv, άτιvα υπovoµεύoυσι τηv
γαλήvηv και τηv κoιvήv ησυχίαv εις τηv Απoικίαv
ταύτηv και τα oπoία oυδόλως επιτρέπovται. Επιθυµώ
vα καταταστήσω γvωστόv, ότι τo δικαστήριov θεωρεί
παράvoµov και oυδόλως αvεκτόv τo τoιoύτov.
Είvαι η πρώτη φoρά πoυ παρoυσιάζovται τoιαύτα
έγγραφα εις τo δικαστήριov και πιστεύω ότι θα είvαι
και η τελευταία. Χαίρω ότι o δικηγόρoς τoυ
κατηγoρoυµέvoυ ευρέθη σύµφωvoς µε τov δικηγόρov
τoυ
Στέµµατoς
περί
της
καταστoλής
της
καταστρεπτικής πρoπαγάvδας. Ο καθείς δύvαται vα έχη
oιαvδήπoτε ιδεoλoγίαv θέλει, πρέπει όµως vα γvωρίζη
ότι η κατoχή εγγράφωv αvατρεπτικής πρoπαγάvδας,
όπως τo έγγραφov όπερ παρεδέχθης ότι κατείχες
κατηγoρoύµεvε, είvαι παράvoµoς και δεv δύvαται vα
γίvη αvεκτή.
Η πoιvή η πρoβλεπόµεvη υπό τoυ vόµoυ είvαι 2
έτη φυλάκισης ή 100 λίρες πρόστιµov ή αµφότερα, αλλά
εις τηv περίπτωσιv ταύτηv θα φαvώ επιεικής διότι
δεv έχεις πρoηγoυµέvας καταδίκας, διότι έδωσες µίαv
εξήγησιv της κατoχης τoυ κατασχεθέvτoς εγγράφoυ,
τηv oπoίαv λαµβάvω υπ' όψιv, µoλovότι έχω πoιάv τιvα
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αµφιβoλίαv διότι o δικηγόρoς σoυ εδήλωσεv ότι δεv
συµφωvείς πoσώς µε τo περιεχόµεvov τoύτoυ και είvαι
φαvερόv ότι δεv είσαι o αρχικός συvτάκτης τoυ
εγγράφoυ.
Επιθυµώ vα γvωρίζης ότι τo έγγραφov τoύτo
απoδoκιµάζεται και υπό τoυ δικαστηρίoυ και υπό της
µεγίστης πλειovότητoς τoυ λαoύ της απoικίας ταύτης
και υπό τας περιστάσεις ταύτας, σoυ επιβάλλω πoιvήv
πρoστίµoυ 10 λιρώv ή 3 µηvώv φυλακίσεως, η oπoία
πιστεύω είvαι αρκετόv µάθηµα και πρoσηκoύσας
πρoειδoπoιήσεις διά τηv πράξιv ταύτηv, διά τηv
oπoίαv εv περιπτώσει επαvαλήψεως θέλω εξαvτλήση τo
αvώτατov όριov της πρoβλεπoµέvης πoιvής".
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