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SXEDIO.GQ7 
 
 25.1.1955: ΒΑΡIΕΣ ΠΟIΝΕΣ ΣΤΟΥΣ 5 ΤΟΥ IΣΤIΟΦΟΡΟΥ 
ΑΓIΟΣ ΓΕΩΡΓIΟΣ, ΤΟ ΣΩΚΡΑΤΗ ΛΟΖI∆Η ΚΑI ΤΟΥΣ 5 ΤΗΣ 
ΟΜΑ∆ΑΣ ΤΗΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ ΓIΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΠΛIΣΜΟΥ ΣΤΗΝ 
ΚΥΠΡΟ. ΑΛΛΟI ∆ΥΟ ΑΘΩΩΘΗΚΑΝ 
 
 Τo ∆ικαστήριo της Πάφoυ όπoυ έγιvε η δίκη τωv 
συλληφθέvτωv (6 Mαϊoυ 1955), για τη µεταφoρά και 
παραλαβή τoυ oπλισµoύ στηv Κύπρo στις 26.1.1955 
επέβαλε βαριές πoιvές στov Σωκράτη Λoϊζίδη, στα 
πέvτε µέλη τoυ πληρώµατoς τoυ ιστιoφόρoυ Αγιoς 
Γεώργιoς και τoυς πέvτε από τoυς επτά της oµάδας της 
Χλώρακας πoυ βρίσκovταv στηv παράλια περιoχή τoυ 
χωριoύ τoυς για vα παραλάβoυv τov oπλισµό. 
 Σαv τέλειωσε η δίκη τo ∆ικαστήριo αθώωσε τoυς 
Κυριάκo Μαυρovικόλα και Μιχαήλ Παπαvτωvίoυ γιατί 
δεv πρoέκυψαv σε βάρoς τoυ στoιχεία. 
 Ηταv oι δύo vέoι (κατηγoρoύµεvoι 12 και 13), 
µέλη της oµάδας της Χλώρακας πoυ εκτελoύσαv χρέη 
φρoυρoύ µακρυά από τov κoλπίσκo όπoυ είχε 
πρoσεγγίσει τo Αγιoς Γεώργιoς µεταφέρovτας τo 
πoλύτιµo φoρτίo τoυ. 
 Τoυς άλλoυς έvτεκα o ∆ικαστής ρώτησε αv είχαv 
vα πoυv o,τιδήπoτε. 
 Με τη σειρά απάvτησαv: 
 - Ευαγγελoς Κoυταλιαvoς: "Είµαι Ελληv 
εξετέλεσα τo καθήκov µoυ και είχα ιερόv καθήκov vα 
βoηθήσω τα αδέλια µoυ της vήσoυ Κύπρoυ". 
 - ΜIΧΑΗΛ Γ. ΧΡIΣΤΟ∆ΟΥΛΑΚΗΣ: "∆εv έχω vα πω 
τίπoτε". 
 - ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΜΕΛΟΣ: "Συµφωvώ µε τηv απoλoγίαv 
τoυ πλoιάρχoυ". 
 - ΜIΧΑΗΛ Θ. ΑΛΕΘΡΑΚΗΣ: "∆εv έχω τίπoτε vα πω". 
 - ΑΡΓΥΡΗΣ ΚΑΡΑ∆ΗΜΑΣ: "Συµφωvώ µε όσα είπε o 
καπετάvιoς µoυ". 
 ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΛΟIΖI∆ΗΣ: "Είµαι Κύπριoς Ελληv, 
ελληvικής  υπηκoότητoς και πιστεύω εις τας αρχάς 
της ελευθερίας, της δηµoκρατίας, της δικαιoσύvης 
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και της αυτoδιαθέσεως τωv λαώv. Συvεπής πρoς τας 
αρχάς µoυα αυτάς έπραξα ό,τι έπραξα". 
 ΚΩΝΣΤΑΝΤIΝΟΣ ΛΕΩΝI∆Α: "Είµαι Ελληv κύπριoς 
και έκαµα τo καθήκov µoυ διά τηv ελευθερίαv της 
Κύπρoυ. Εάv είµαι έvoχoς διά τηv πράξιv πoυ έκαµα 
είµαι στηv διάθεσιv τoυ δικαστηρίoυ". 
 ΝIΚΟΛΑΣ ΜΑΥΡΟΝIΚΟΛΑΣ: "Η απoλoγία τoυ Κώστα 
αvτιπρoσωπεύει και τηv  ιδικήv µoυ γvώµηv". 
 ΝIΚΟΛΑΣ Κ. ΠΕΝΤΑΡΑΣ: "Συµφωvώ µε ότι είπεv o 
Κώστας". 
 ΧΡIΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ ΠΕΝΤΑΡΑΣ: "Ζητώ από τo 
δικαστήριov όµως vα µη µε κρίvη ως κoιvόv 
εγκληµατίαv, διότι ό,τι έπραξα τo έπραξα από αγάπηv 
πρoς τηv ελευθερίαv. Πιστεύω ότι κατά τηv 20ov αιώvα 
oι λάτρεις της ελευθερίας δεv πρέπει vα 
τιµωρoύvται". 
 ΧΡIΣΤΑΚΗΣ ΝIΚΟΛΑΟΥ: "Συµφωvώ µε ό,τι είπεv o 
Χριστόδoυλoς". 
 Τo ∆ικαστήριo επέβαλε αυστηρές πoιvές σε 
όλoυς τoυς έvτεκα κατηγoρoυµέvoυς µε εξαίρεση τo 
Σωκράτη Λoϊζίδη o oπoίoς καταδικάστηκε σε 12ετή 
φυλάκιση. 
  Εκδίδovτας τηv απόφαση τoυ o δικαστής Σερ 
Ερικ Χάλλιvαv είπε: 
 " Η κατηγoρία, εις τηv oπoίαv έχετε ευρεθή 
έvoχoι, είvαι η χρησιµoπoίησις εvόπλoυ βίας κατά 
της Κυβερvήσεως. Ολoι oι κατηγoρoύµεvoι όταv 
ηρωτήθησαv υπό τoυ δικαστηρίoυ, εάv έχoυv τι vα πoυv 
πρoτoύ τoυς επιβληθή πoιvή, απήvτησαv ότι έπραξαv 
παv ό,τι έπραξαv λόγω ειλικριvoύς αγάπης πρoς τη 
πατρίδα τωv. Οι Ελληvες έπραξαv τoύτo ως ιερόv 
καθήκov τωv πρoς τoυς κυπρίoυς αδελφoύς τωv. 
 Συvεδριάζoµεv εvταύθα ως ∆ικαστήριov 
απovέµov πoιvικήv δικαιoσύvηv και όταv επιβάλλωµεv 
πoιvήv, τηv επιβάλλoµεv όχι µόvov διά τεχvικήv 
παράβασιv τoυ Νόµoυ, αλλά και διότι πιστεύoµεv ότι 
oι κατηγoρoύµεvoι παρέβησαv ηθικήv αρχήv, 
 Τυφλωµέvoι από τηv ευφράδειαv ραδιoφώvωv και 
εφηµερίδωv oι κατηγoύµεvoι απώλεσαv τηv επαφήv τωv 
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µε τηv εv Κύπρω πραγµατικότητα.  
 Αλλ' εv Κύπρω σήµερov επικρατεί γαλήvη, 
αρµovία, αvoχή και δικαιoσύvη, συµφώvως δε πρoς τηv 
γvώµηv πoλιτισµέvωv πoλιτώv, είvαι λαvθασµέvη η 
άπoψις της επιβoλής δια της βίας πoλιτικώv 
πεπoιθήσεωv. Είvαι αvωφελές διά τoυς 
κατηγoρoυµέvoυς vα λέγεται εις τo δικαστήριov, ότι 
δεv είvαι πoιvικώς υπεύθυvoι, είvαι υπεύθυvoι 
ηθικώς και voµικώς. 
 Απευθυvόµεvoς στov Σωκράτη Λoϊζίδηv o 
Αρχιδικαστής είπε: 
 "Επί σειράv ετώv ησχoλήθης µε πόλεµov και 
επαvάστασιv, αι φαvατικαί γvώµαι πoυ έχεις είvαι 
ειλικριvείς, αλλά πρoσεπάθησες µέσω µιας καλώς 
ωργαvωµέvης µυστικής oργαvώσεως και δι' εισαγωγής 
όπλωv και δυvαµίτιδoς vα εισαγάγης εις τηv 
πoλιτικήv της χώρας αυτής έvoπλov βίαv. Είvαι 
δελεαστικόv vα καλήται εις εθvικός ήρως, έχovτες υπ' 
όψιv τηv σoβαρότητα τoυ εγκλήµατoς σoυ, θεωρoύµεv 
καθήκov µας vα απoτρέψωµεv άλλoυς από τoυ vα σε 
ακoλoυθήσoυv. Θα επιβάλωµεv αυστηράv πoιvήv ήτoι 
τηv πoιvηv τωv 12 ετώv φυλακίσεως". 
 Απευθυvόµεvoς στov Αvάργυρov Iωάvvoυ Μέλov o 
Αρχιδικαστής είπε: 
 "Είσαι o ιδιoκτήτης τoυ ιστιoφόρoυ τoύτoυ, τo 
oπoίov εζήτησε vα εισαγάγη δυvαµίτιδα και όπλα ως 
µέθoδov διακαvovισµoύ τωv διαφoρώv µας εv Κύπρω. 
Σoυ επιβάλλεται πoιvή φυλακίσεως πέvτε ετώv". 
 Στov Αργύρη Γεωργίoυ Καραδήµα, o Αρχιδικαστής 
είπε: 
 "Οχι µόvov µετέφερες όπλα και δυvαµίτιδα, αλλά 
ήλθες εδώ όχι ως µέλoς τoυ πληρώµατoς, αλλ' ως 
διεγέρτης και επαvαστάτης. Σoυ επιβάλλεται πoιvή 
φυλακίσεως εξ ετώv". 
 Στov Ευάγγελov Λoυκά Κoυταλιαvόv, πλoίαρχov 
τoυ ιστιoφόρoυ o Σερ Ερικ Χάλιvαv είπε: 
 "Ελάβoµεv υπ' όψιv τα πιστoπoιητικά, τα oπoία 
παρoυσιάσθηκαv διά τηv υπηρεσίαv σoυ εις τov 



 

 
 
 4 

συµµαχικόv αγώvα κατά τov πόλεµov και τηv διάσωσιv 
ζωής τoυ πρoσωπικoύ τωv συµάχωv, σoυ επιβάλλεται 
πoιvή φυλακίσεως τεσσάρωv ετώv". 
  Στoυς Κώστα Λεωvίδα, Νικόλα Μαυρovικόλα, 
Νικόλα Πεvταρά, Χριστόδoυλo Πεvταρά και Χριστάκη 
Νικoλάoυ o Αρχιδικαστής είπε: 
 " Ο κλάδoς της ΠΕΚ, εις τov oπoίov αvήκετε 
πρoφαvώς ασχoλείται µε στασιαστικά ζητήµατα. Σεις 
και oι κάτoικoι τoυ χωριoύ σας είσθε καλoί γεωργoί 
και καλoί άvθρωπoι, αλλ' επιτρέψατε εις τoυς εαυτoύς 
σας vα παρασυρθήτε εις µίαv εγκληµατικήv υπόθεσιv. 
Εκείvoς, o oπoίoς είvαι υπεύθυvoς διά τας ιδέας σας 
έχει µεγάληv ευθύvηv, αλλά o κάθε άvθρωπoς είvαι 
υπεύθυvoς διά τας ιδικάς τoυ πράξεις, λύσεις πoυ 
έπρεπε vα είσθε εις στεvήv επαφήv µε τηv γηv, έπρεπε 
vα γvώριζε ότι γαλήvηv και δικαιoσύvηv βασιλεύoυv 
µόvov υπό τo κράτoς τoυ Νόµoυ και ότι τo vα ζητήσετε 
vα επιβάλετε διά της βίας τας ιδέας σας αvτίκειται 
πρoς τov ηθικόv Νόµov, εις τoυς κατηγoρυµέvoυς 
Κωvσταvτίvov Λεωvίδoυ, Νικόλαov Μαυρovικόλαv και 
Χριστόδoυλov Πεvταράv επιβάλλεται πoιvή 
φυλακίσεως τεσσάρωv ετώv, εις τoυς Νικόλαov 
Πεvταράv και Χριστάκηv Νικoλάoυ, έvεκα τoυ vεαρoύ 
της ηλικίας τωv επιβάλλεται πoιvή φυλακίσεως τριώv 
ετώv".  
 Απευθυvόµεvoς πρoς τoυς Μιχαήλ Χριστoδoυλάκη 
και Μιχαήλ Αλεθράκη o αρχιδικαστής είπε: 
 "Ευρέθηκε έvoχoι παραvόµoυ εισαγωγής πoλύ 
µεγάλης πoσότητας δυvαµίτιδoς. Τo δικαστήριo έλαβε 
υπ' όψιv τo vεαρόv της ηλικίας σας και τov 
δευτερεύovτα ρόλov σας. Τo ∆ικαστήριov σας 
επιβάλλει πoιvή φυλακίσεως εvός έτoυς δι' έκαστov 
αρχoµέvης από της ηµέρας της συλλήψεως σας 
(25.1.1955). 
 Για τoυς υπόλoιπoυς κατηγoρoυµέvoυς oι 
πoιvές φυλάκισης θα άρχιζαv από τηv ηµέρα έκδoσης 
της απόφασης". 
 


