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προσφυγικών και αναπηρικών οργανώσεων (εντελώς δωρεάν στις δυο τελευταίες
περιπτώσεις), όσον ελάχιστοι -επιμετρούμενοι ίσως στα δάχτυλα των δυο χεριώνέχουν στη χειμαζόνενη τούτη πατρίδα προσφέρει. Να’ναι καλά, να συνεχίσει σ’
όσον ακόμα χρόνο θα ήθελεν ο Κύριος να του παραχωρήσει να διακονεί τον ρόλο
και τον λόγο της μοιρόγραφτης τούτης γης μας.

Η πολιτιστική δραστηριότητα του Πέτρου Στυλιανού
του φιλόλογου Χρίστου Ι. Κολιού

Ο Πέτρος Στυλιανού ως πολιτιστικός παράγοντας στον τόπο μας βρίσκεται
συνεχώς σε εγρήγορση, με άγρυπνη συνείδηση και ενδιαφέρον για να προσφέρει
όλες του τις δυνάμεις στην άνοδο του πολιτιστικού επιπέδου της πατρίδας μας.
Η προσφορά αυτού του ανθρώπου-δημιουργού με το ανήσυχο πνεύμα είναι
πολυσχιδής και πραγματικά ανεκτίμητη. Εκτείνεται σε πολλά τομείς στους οποίους άφησε έντονη την προσωπική του σφραγίδα.
Δυστυχώς ο χρόνος βιαστικός δεν μας επιτρέπει να σταθούμε σ’ ολόκληρη την
πλούσια και γόνιμη πολιτιστική του δραστηριότητα. Όμως θα θυμηθούμε την
έκδοση του περιοδικού "Φλόγα" του ΕΔΜΑ Κυθρέας, που ο βίος του υπήρξε βραχύς αλλά αξιόλογος, του περιοδικού της ΣΕΚ, της οποίας υπήρξε αναπληρωτής
Γενικός Γραμματέας και εν συνεχεία Γενικός Γραμματέας, "Εργατικά Χρονικά",
καθώς και της εφημερίδας της ΣΕΚ "Εργατική Φωνή". Αναφέρουμε επίσης ότι
υπήρξε ο εισηγητής και πρώτος διευθυντής του αξιόλογου περιοδικού της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Γονέων Στοιχειώδους Εκπαίδευσης "Οικογένεια και Σχολείο" που κυκλοφορεί ανελλιπώς από το 1970.
Υπήρξε επίσης εκδότης και διευθυντής της εφημερίδας της ΔΕΟΚ "Εργατικός
Αγώνας" και διευθυντής της εβδομαδιαίας εφημερίδας "ΑΛΛΑΓΗ". Από το 19691972 εξέδιδε το αξιόλογο λογοτεχνικό/φιλολογικό και ιστορικό περιοδικό "Κυπριακός Λόγος". Το 1978 ίδρυσε το "Κυπριακό Ιστορικό Μουσείο και Αρχείο",
που εξέδωσε ανάμεσα στ' άλλα την άκρως απόρρητη έκθεση προς το Αμερικάνικο
Κογκρέσο, του τότε Γενικού Πρόξενου της Αμερικής στη Σμύρνη, γνωστού Αμερικανού George Horton, για τις ανήκουστες σφαγές των Ελλήνων στη Σμύρνη
το 1922. Ίδρυσε επίσης την Παγκύπρια Πολιτιστική εταιρεία που ανάπτυξε
πλούσια δραστηριότητα, με συνέδρια, διαγωνισμούς κ.ά.
Σημαντικό είναι επίσης το γεγονός ότι ως βουλευτής συνέβαλε στη σύσταση/
λειτουργία της Ελεύθερης/ Ιδιωτικής Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης. Ως βουλευτής εισηγήθηκε επίσης τη σύσταση Κρατικού Αρχείου Κύπρου, και την
ίδρυση Εσπερινών Γυμνασίων στο νησί μας. Από την ίδια θέση, επίσης κατέβαλε
έντονες προσπάθειες για τη σύσταση "Μουσείου Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής
Τέχνης, βιβλίων και χειρογράφων". Προσπάθειες που τελεσφόρησαν με την
ίδρυση ανάλογου ομώνυμου μουσείου στην κατεχόμενη σήμερα Τρεμετουσιά.
Με τις άοκνες φροντίδες του Π. Στυλιανού σώθηκε από την κατεδάφιση το
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ιστορικό αρχοντικό, όπου διέμενε για χρόνια ο διαλεκτικός μας ποιητής Δημήτρης Λιπέρτης. Το σπίτι δεν μετεξελίχτηκε σε Μουσείο Λιπέρτη, όπως ήταν ο
στόχος του κ. Στυλιανού, αλλά σε βιβλιοθήκη από τον Δήμο Λευκωσίας.
Ο τιμώμενος συνέβαλε επίσης στην επισήμανση του ερειπωμένου σχεδόν τότε,
αρχοντικού της οδού Αξιοθέας στη Χρυσαλινιώτισσα, και την κήρυξη του από
τον ίδιο ως διατηρητέου, καθώς και η τελική αξιοποίησή του ως Πολιτιστικού
Κέντρου του Πανεπιστημίου Κύπρου, με λαμπρά αποτελέσματα.
Οι προσπάθειες του κ. Στυλιανού επεκτάθηκαν και στην πρωτοβουλία - σε
συνεργασία με τον φιλόλογο Α. Πετάση - για ανέγερση προτομής της τραγουδίστριας της Νίκης, Σοφίας Βέμπο στη Χρυσαλινιώτισσα. 0 ίδιος πέτυχε και την
ανέγερση ανδριάντα του σεμνού ήρωα της ΕΟΚΑ Μάρκου Δράκου, στη Λευκωσία. Την ωραία και ευγενή αυτή πρωτοβουλία συνέχισε και αργότερα ως Δήμαρχος Έγκωμης με την ανέγερση προτομών σημαντικών πνευματικών δημιουργών
(Παύλου Ξιούτα, Νίκου Κρανιδιώτη) και προτομών εθνικών αγωνιστών, όπως
του Χαρίλαου Μιχαήλ του Δημήτρη Τσιαμκιράνη κ.ά.
Ως Δήμαρχος Έγκωμης ίδρυσε τη "Δημοτική Βιβλιοθήκη", το "Αρχείο Αγωνιστών Εθελοντών του Β' Παγκόσμιου Πολέμου" και τη "Δημοτική Πινακοθήκη".
Διάφορες ενέργειες και πράξεις του κ. Στυλιανού συνέτειναν ώστε να σχηματισθεί μια πολύ αξιόλογη πινακοθήκη με έργα ζωγραφικής και γλυπτά που
κοσμούν σήμερα τις αίθουσες του Δήμου.
Αξίζει εδώ ν' αναφερθεί και η πολύ σημαντική και αξιέπαινη πρωτοβουλία
του Δημάρχου Έγκωμης να τιμήσει εν ζωή καταξιωμένους πνευματικούς δημιουργούς, όπως είναι οι:
Κώστας Μόντης, Κύπρος Χρυσάνθης, Νίκος Κρανιδιώτης, Γιώργος Φιλίππου
Πιερίδης, Ροζιέ και Τατιάνα Μιλλιέξ και Οδυσσέας Ελύτης, δίνοντας - σε σχετικές επίσημες τελετές του Δήμου-, το όνομά τους σε οδούς του Δήμου.
Ως Δήμαρχος δημιούργησε πάρκα πολιτισμού, όπως το μεγάλο "Πάρκο Ποιητών και άλλων πνευματικών δημιουργών", το πάρκο Κωνσταντίνου Σπυριδάκι,
το πάρκο του Ποντιακού Ελληνισμού κ.α., όλα πράξεις σπουδαίες με ουσιαστικά
μηνύματα. Ανάμεσα στ' άλλα καθιέρωσε ως δήμαρχος την ετήσια βράβευση δημοτών - πνευματικών δημιουργών, την Ημέρα των Γραμμάτων. Τιμήθηκαν ανάμεσα σ' άλλους ο μακαριστός φιλόλογος - λαογράφος Χρύσανθος Κυπριανού, ο
φιλόλογος - συγγραφέας Νίκος Παναγιώτου, ο ζωγράφος Ανδρέας Λαδόμματος.
0 Δήμαρχος πίστευε και πιστεύει αυτό που πρέσβευε ο Θουκυδίδης: όπου υπάρχουν σπουδαία άθλα αρετής, στον ίδιο χώρο ζουν και άριστοι πολίτες, και στο
πρωτότυπο: "αθλα γαρ οίς κείται αρετής μέγιστα, τοις δε και άνδρες άριστοι πολιτεύουσιν" (Θουκυδ. 2,46).
Μια άλλη αξιοσημείωτη πρωτοβουλία του ως δημάρχου ήταν η δημοσιοποίηση - που έτυχε ευμενούς υποδοχής - απόφασής του για απαγόρευση λήψης
επιστολών αποστελλόμενων στον Δήμο από Έλληνες Κύπριους, κατοίκους του
Δήμου Έγκωμης με ξενόγλωσσο κείμενο και η απαγόρευση ανάρτησης ξενόγλωσσων επιγραφών στις δημοτικές πινακίδες και άλλες συναφείς δραστηριότητες.
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Ως Κυθρεώτης δεν θα παραλείψω να σημειώσω και να επαινέσω και να ευχαριστήσω τον κ. Πέτρο Στυλιανού για την έκδοση, ύστερα από δική του εισήγηση και πρωτοβουλία του περιοδικού "Ελεύθερη Κυθρέα", του οποίου υπήρξε
διευθυντής και εμψυχωτής για πέντε χρόνια. Η γόνιμη και εθνική παρουσία του
περιοδικού συνεχίζεται για εδώ και σαράντα χρόνια και συμβάλλει με τον καλύτερο τρόπο στη συντήρηση της μνήμης της κατεχόμενης Κυθρέας και της περιοχής της.
Θα προσθέσουμε εδώ τη για δεκαοχτώ χρόνια έκδοση του "Αναπηρικού Βήματος" της Παγκύπριας Οργάνωσης Αποκατάστασης Αναπήρων, αλλά ιδιαιτέρως
τις εντελώς ανιδιοτελείς προσπάθειες του τιμώμενου υπέρ των αναπήρων.
Ως συγγραφέας και πνευματικός δημιουργός ο τιμώμενος είναι πολυγραφότατος. Εξέδωσε 120 σημαντικά βιβλία ιστορικού, λογοτεχνικού, ταξιδιωτικού,
κοινωνικού, δοκιμιακού περιεχομένου, τα οποία μαρτυρούν την πηγαία
έμπνευσή του, τις γνώσεις και τις εμπειρίες του, προπάντων από τον μεγάλο
αγώνα της ΕΟΚΑ, της οποίας υπήρξε δραστήριο στέλεχος, τη γλωσσική του
επάρκεια και γλαφυρότητα.
Ο κ. Στυλιανού, όντας βαρυποινίτης κατάδικος αντάρτης, οργάνωσε με άλλους στις Κεντρικές Φυλακές επιμορφωτικά μαθήματα και διαλέξεις για τους
κατάδικους αντάρτες του απελευθερωτικού αγώνα, ενέργεια που βοήθησε πολύ,
ήταν μια ανάσα μέσα στα δεσμωτήρια της σκλαβιάς.
Δεν πρέπει να λησμονήσουμε να θυμίσουμε ότι ο κ. Στυλιανού πρωτοδημοσίευσε σε ημερήσια κυπριακή εφημερίδα (Ελευθεροτυπία) την ξεχασμένη για δεκαετίες ποιητική σύνθεση του εθνικού μας βάρδου Βασίλη Μιχαηλίδη "Ρωμιός
και τζιών Πουλλής", έργο που αναγνωρίζεται ως κορυφαίο. Και ότι στο περιοδικό "Κυπριακός Λόγος" εξέδωσε το ανέκδοτο ως τότε ημερολόγιο του εθνικού
αγωνιστή και βουλευτή Πάφου Χριστόδουλου Γαλατόπουλου για τη συμμετοχή
του στην εξέγερση του Οκτώβρη του 1931 και την πολύχρονη φυλάκισή του για
τα ίδια γεγονότα στις Κεντρικές Φυλακές Λευκωσίας.
Για όλη αυτή την πολύτιμη πατριωτική και αφιλοκερδή προσφορά του ο Πέτρος Στυλιανού τυγχάνει της αναγνώρισης, της ευγνωμοσύνης και του σεβασμού
της κοινωνίας μας και ιδρυμάτων στην Κύπρο και τον ευρύτερο Ελληνισμό τα
οποία τον τίμησαν ποικιλοτρόπως. Και απόψε τον τιμά δεόντως η Εθνική Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών Κύπρου, την οποία συγχαίρουμε και επαινούμε.
Αγαπητέ Πέτρο,
Πρέπει να νιώθεις περήφανος και να καμαρώνεις για όσα πρόσφερες και
προσφέρεις στη βασανισμένη μας πατρίδα. Εύχομαι εκ βάθους ψυχής, ακμαίος
και δυνατός να συνεχίσεις ως το τέλος την τόσο χρήσιμη, εθνικά αναγκαία και
ανιδιοτελή προσφορά σου! Χαίρε και υγίαινε!

