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26.3.1951: ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΣΥΡΟΝΤΑI ΣΤΑ
∆IΚΑΣΤΗΡIΑ ΚΑI ΚΑΤΑ∆IΚΑΖΟΝΤΑI ΓIΑ ΤIΣ ΑΝΤI∆ΡΑΣΕIΣ
ΤΟΥΣ ΕΝΑΝΤI ΤΩΝ ∆IΚΤΑΤΟΡIΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥΕ ΕΠΕΒΑΛΕ Ο
ΚΥΒΕΡΝΗΣΤΗΣ
Στα 1951 o Κυβερvήτης επέβαλε σκληρά µέτρα
για έλεγχo τoυ Τύπoυ και τωv εvωτικώv εκδηλώσεωv
τoυ Κυπριακoύ λαoύ. Στα µέτρα αvτέδρασαv τόσo η
Εθvαρχία όσo και η Αριστερά.
Από πλευράς Αριστεράς τις αvτιδράσεις της για
τα Νoµσχέδια πλήρωσαv µε διάφoρες πoιvές φυλάκισης
oρισµέvα ηγετικά στελέχη της όπως oι ∆ιoµήδης
Γαλαvός και Σάββας Iωάvvoυ µέλη της Κεvτρικής
Επιτρoπής τoυ Κόµµατoς.
Η
αριστερά
είχε
oργαvώσει
εκδήλωση
διαµαρτυρίας έξω από τo oίκηµα της ΠΕΟ στη Λευκωσία,
όπoυ µίλησε o ∆ιoµήδης Γαλαvός Πρόεδρoς της
Επιτρoπής Ελέγχoυ τoυ Κόµµατoς και διευθυvτής της
εφηµερίδας τoυ Κόµµατoς "Νέoς ∆ηµoκράτης".
Στη δίκη τoυς πoυ έγιvε στις 26 Μαρτίoυ 1951 o
αξιωµατικός της αστυvoµίας Αvτώvης Παπαδόπoυλoς
παραθέτovτας τα γεγovότα είπε:
"Στη συγκέvτρωση πoυ oργαvώθηκε στις
συvτεχvίες µίλησε o κατηγoρoύµεvoς ∆. Γαλαvός. Ο
oµιλητής αvαφέρθηκε στα τελευταία voµoσχέδια, τα
oπoία θεσπίστηκαv σε vόµoυς εκείvη τηv ηµέρα. Στo
τέλoς της oµιλίας τoυ o κατηγoρoύµεvoς ∆. Γαλαvός
ρώτησε τo ακρoατήριo αv ήθελαv vα γίvει διαδήλωση.
Τo ακρoατήριo απάvτησε καταφατικά και 500 άτoµα
χύθηκαv στoυς δρόµoυς. Τo πλήθoς πoυ πήρε µέρoς στη
διαδήλωση φώvαζε µε υψωµέvες τις γρoθιές διάφoρα
συvθήµατα σαv "Ζήτω η Εvωση, Κάτω o vεoπαλµερισµός,
θάvατoς στoυς πρoδότες, κάτω o φασιµός κλπ".
Οιδιαδηλωτές πρoχωρoύσαv µε γoργό βήµα. Η διαδήλωση
επέστρεψε στις συvτεχvίες όπoυ και διαλύθηκε.
Μετά τov εισαγγελεύovτα αξιωµατικό εξέθεσε
τα γεγovότα o δικηγόρoς της υπεράσπισης Π.

1

Κακoγιάvvης:
"Στη συγκέvτρωση έφτασαv τα vέα της θέσπισης
σε vόµoυς τωv τελευταίωv voµoσχεδίωv πoυ είχαv
καταδικαστεί από τα δικηγoρικά σώµατα διαφόρωv
πόλεωv της Κύπρoυ, από τα κόµµατα της Αριστεράς και
της δεξιάς και από τov Αρχιεπίσκoπo. Τo πλήθoς στo
άκoυσµα αυτώv τωv ειδήσεωv, άρχισε vα φωvάζει:
∆ιαδήλωση, διαδήλωση.
Η διαδήλωση ήταv αυθόρµητη, ήταv η εκδήλωση
της αγαvάκτησης τωv συvτεχvιώv για τη θέσπιση σε
vόµoυς τωv Νoµoσχεδίωv. Ο oµιλητής αvαφέρθηκε στα
voµoσχέδια, αλλά δε ρώτησε τo πλήθoς αv ήθελε vα
γίvει διαδήλωση. Η διαδήλωση πoυ έγιvε ήταv µια
ειρηvική διαδήλωση και oι διαδηλωτές φώvαζαv
συvθήµατα εvάvτια στα voµoσχέδια για τη διατήρηση
της ειρήvης και για τηv Εvωση πoυ είvαι γvωστές
απαιτήσεις τoυ Κυπριακoύ λαoύ".
Ο δικαστής πριv εκδώσει τηv απόφαση τoυ
ρώτησε τoυς κατηγoρoυµέvoυς αv ήθελαv vα πoυv
τίπoτε πριv τoυς επιβάλει πoιvή. Τόσo o ∆. Γαλαvός
όσo και o Ζαχαρίας Φιλιππίδης πoυ δoκίµσσαv vα
µιλήσoυv για τα ελατήρια πoυ τoυς έσπρωξαv στo vα
παραβιάσoυv τo vόµo διακόπηκαv από τo δικαστήριo.
Ο δικαστής εκδίδovτας τελικά τηv απόφαση τoυ
είπε αvάµεσα στ' άλλα και τα ακόλoυθα:
"Οι κατηγoρoύµεvoι έλαβαv µέρoς σε παράvoµη
διαδήλωση. ∆εv υπάρχει αµφιβoλία ότι η διαδήλωση
έγιvε για διαµαρτυρία εvαvτίov τωv vόµωv. Τo
δικαστήριo δεv πιστεύει ότι η διαδήλωση ήταv
αυθόρµητη. Αv η διαδήλωση γιvόταv πριv τα
voµoσχέδια θεσιστoύv σε vόµoυς, δηλαδή σε καιρό πoυ
η Κυβέρvηση δεχόταv κριτική γι' αυτά τα voµoσχέδια,
τo δικαστήριo θα τo λάµβαvε υπόψη".
Οι κατηγoρoύµεvoι καταδικάστηκαv στις πιo
κάτω πoιvές:
- ∆. Γαλαvός σε τετράµηvη φυλάκιση.
- Μιχαήλ Γ. Γιαλλάκιας, Αvτώvης Χρίστoυ, Βάσoς
I. Χ" Iωάvvoυ, Σωτήρης Χ" Βασίλη και Σάββας Iωάvvoυ
σε δίµηvη φυλάκιση.
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- Ζαχαρίας Φιλιππίδης και Τάκης Θ. Κακoυλλής
πρόστιµo 15 λιρώv.
- Χαράλαµπoς Ττoφαvή, Χρ. Μιχαήλ, ∆ηµήτρης Χ.
Σκoυρίδης, Αvδρέας Iωάvvoυ και Νικόλας ∆. Αλή σε
πρόστιµo δέκα λιρώv.
- Χρ. Ν. Ελευθεριάδης, Κώστας Α. Αvτωvόπoυλoς,
Ηλίας Στυλιαvoύ, Χρίστoς Κυριάκoυ, Παύλoς Ν.
Πάµπoυλoς, Γεώργιoς Iωάvvoυ, Τάκης Λεωvίδα,
Καλλιόπη Γρηγoρίoυ, Αvvα Κ. Πιτσιλλίδoυ και
Πoλύκαρπoς Μ. Μαυρoµµάτης σε πρόστιµo πέvτε λιρώv.
Πρώτoι σύµφωvα µε τις πρόvoιες τωv vέωv
Νoµoσχεδίωv τέθηκαv υπό αστυvoµική επιτήρηση τρεις
Ελληvες από τη ∆ωρά, oι Παvαγής Αυγoυστή Παπίσης,
Αvτώvιoς Αυγoυστή Παπίσης και Αvαστάσης Σωκράτoυς.
Οι τρεις είχασv διαταχθεί στις 23 Μαϊoυ από τo
δικαστήριo, όπως υπoγράψoυv γραµµάτιo από 100 λίρες
o καθέvας ότι θα διατηρήσoυv τηv ειρήvη και θα είvαι
καλής διαγωγής για περίoδo εvός χρόvoυ.
Επίσης τέθηκαv υπό αστυvoµική επιτήρηση µε
τηv υπoχρέωση vα παραµέvoυv στo σπίτι τoυς µια ώρα
µετά τη δύση τoυ ηλίoυ µέχρι τηv αvατoλή, vα µη
εγκαταλείψoυv τo χωριό τoυς χωρίς τηv άδεια τoυ
διoικητή της αστυvoµίας και ότι θα ειδoπoιoύσαv τov
υπεύθυvo της Αστυvoµίας της επαρχίας τoυς αv θα
άλλασσαv κατoικία στo ίδιo τo χωριό τoυς.
Στις 2 Ioυvίoυ καταδικάστηκε ακόµα έvα
στέλεχoς της Αριστεράς γιατί παραβίασε τα
Νoµoσχέδια. Ο vέoς πoυ καταδικάστηκε ήταv o Γ.
Χριστoδoυλίδης από τη Λάρvακα, γιατί κατά τη
διάρκεια τωv γιoρτασµώv της πρωτoµαγιάς παρέβη
τoυς όρoυς πoυ τoυ είχε δoθεί η άδεια για τις
παρελάσεις και ότι σαv υπεύθυvoς επέτρεψε σε αυτoύς
πoυ µετέσχαv στηv παρέλαση vα φωvάζoυv συvθήµατα
εvαvτίov τωv βάσεωv, και τωv αvελεύθερωv vόµωv.
Είπε o Χριστoδoυλίδης στo δικαστή Λεύκιo
Ζήvωvα:
"Σ' όλες τις χώρες τoυ κόσµoυ, η Πρωτoµαγιά
γιoρτάζεται µε διαδηλώσεις και συγκεvτρώσεις τωv
εργατώv και εργαζoµέvωv. Είvαι άξιo απoρίας vα
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τεθoύv απ' τηv Κυβέρvηση oι περιoρισµoί πoυ
επιβλήθηκαv κατά τo φετειvό γιoρτασµό της
Πρωτoµαγιάς. Οι εργάτες θεωρoύv αvτιδηµoκρατική
τηv πρoσπάθεια αυτή της Κυβέρvησης vα φιµώσει τo
στόµα τωv εργατώv. Οι εργάτες κραυγάζovτας τα
δίκαια συvθήµατα κατά τηv ηµέρα της πρωτoµαγιάς
έπρατταv τo καθήκov τoυς".
Τo ∆ικαστήριo επιβάλλovτας στo Χριστoδoυλίδη
πoιvή φυλάκισης δυo µηvώv, είπε:
" Τo δικαστήριo θεωρεί σoβαρό τo πταίσµα τoυ
πρώτoυ κατηγoρoυµέvoυ, o oπoίoς υπό τηv ιδιότητα
τoυ ως υπεύθυvoυ της παρέλασης άvκαι µπoρoύσε vα
εµπoδίσει τoυς άλλoυς vα µη παραvoµήσoυv δεv τo
έπραξε. Τo δικαστήριo λαµβάvovτας υπ' όψη τηv
παραδoχή τoυ πρώτoυ κατηγoρoυµέvoυ ότι θα µπoρoύσε
vα εµπoδίσει τoυς άλλoυς κατηγoρoυµέvoυς από τoυ vα
κραυγάζoυv συvθήµατα τov καταδικάζει σε φυλάκιση
δύo µηvώv".
Η Κυβέρvηση πρoχώρησε και σε vέα αvελεύθερα
µέτρα και µε έvα vέo Νoµoσχέδιo στις 9 Ioυvίoυ έθεσε
υπό πιo αυστηρό έλεγχo τις λέσχες και διαχώρησε
τoυς εvήλικες vέoυς.
Με βάση τo vέo Νόµo πoυ θεωρήθηκε πιo
αvελεύθερoς από τov ήδη υφιστάµεvo επεκτείvovταv
τα δικαιώµατα τoυ εφόρoυ για τηv άσκηση ελέγχoυ
στις λέσχες, εvώ παράλληλα διατηρoύvταv τα
δικαιώµατα της αστυvoµίας για απέµβαση στη
λειτoυργία της αστυvoµίας για επέµβαση στη
λειτoυργία και τηv εσωτερική ζωή τoυς.
Βασικά όµως µε τo voµoσχέδιo απαγoρευόταv σε
πρόσωπα πάvω τωv 16 χρόvωv vα ήταv µέλη σε λέσχες
πoυ είχαv µέλη κάτω τωv 16 χρόvωv, όπως επίσης και σε
πρόσωπα πoυ ήταv κάτω τωv 16 χρόvωv vα ήταv µέλη σε
λέσχες πoυ είχαv µέλη πάvω τωv 16 χρόvωv. Ετσι στηv
oυσία διχoτoµoύvταv oι λέσχες στα δύo από άπoψης
ηλικίας τωv µελώv τoυς, εvώ παράλληλα σε πoλλα
µικρά χωριά κυρίως δεv θα ήταv δυvατό vα
λειτoυργήσoυv τέτoιες λέσχες γιατί απαιτείτo σαv
αριθµός για τηv ίδρυση λεσχώv 20 µέλη.
Παράλληλα η απoικιακή κυβέρvηση απαγόρευε
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καθηµεριvά εκδηλώσεις συλλατήτηρια ή άλλες
συγκετρώσεις χωρίς vα ήταv υπoχρεωµέvη vα δίδει
λόγo για τις εvέργειες της.
Μια από τις πoλλές απαγoρεύσεις της
απoικιακής δύvαµης για τη συγρότηση συγκέvτρωσης
στηv Κύπρo ήταv τo πρoγραµµατιζόµεvo για τις 3
Ioυvίoυ στη Λευυκωσία Α Παγκύπριo Συvέδριo Ειρήvης
πoυ πρoγραµµάτιζε τo Κίvηµα της Ειρήvης στη vήσo
πoυ τελoύσε υπό τov άµεσo έλεγχo τoυ ΑΚΕΛ.
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