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Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης.
Τιμητική Εκδήλωση Εθνικής Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών Κύπρου

για τον Πέτρο Στυλιανού. Αίθουσα Καστελιώτισσα, 16.10.2013

........Εφέτος με την ευκαιρία της Παγκόσμιας ημέρας Ποίησης η Εθνική Εται-
ρεία τιμά τον Πέτρο Στυλιανού για το αξιόλογο ποιητικό του έργο και όχι μόνο:
γνωστός, επώνυμος, κορυφαίος, ακαταπόνητος, προσωπικότητα καθολική, πο-
λιτευόμενος, έχει ήδη τιμηθεί από πολλούς φορείς κι εδώ και στην Ελλάδα. Πή-
ραμε λοιπόν την πρωτοβουλία να τον τιμήσουμε κι εμείς, αφού κατά το μεγάλο
ιστορικό «το φιλότιμον αγήρων μόνον, και ουκ εν τω αχρείω της ηλικίας το κερ-
δαίνειν μάλλον τέρπει, αλλά το τιμάσθαι».

Τιμούμε τον Πέτρο Στυλιανού ως πνευματικό άνθρωπο και δημιουργό που τε-
λεσφόρησε και συνδύασε πάρα πολλά στη ζωή του: την τέχνη με την επιστήμη,
την οικογενειακή με την πολιτική ζωή, την κοινωνική προσφορά με την πνευ-
ματική δημιουργία. Τόσα πολλά έχει κάνει που απορεί κανένας πώς μπόρεσαν
όλα τούτα να χωρέσουν. Οραματιστής της κυπριακής ελευθερίας από τα νεανικά
του χρόνια. Ζυμώθηκε με όλων των ειδών τα προβλήματα της κοινωνίας μας και
παρέμεινε ισόβιος αγωνιστής. Πρόσφερε από διακεκριμένες θέσεις και αξιώ-
ματα: του βουλευτή, του υφυπουργού, του ειδικού Συμβούλου του Προέδρου,
του Δημάρχου. Παρέμεινε όμως πάντα ένας διανοούμενος και υπερασπιστής
των αξιών της πατρίδας, της δικαιοσύνης και της ελευθερίας.....

Ανδρεανή Ηλιοφώτου,
Πρόεδρος Ε.Ε.Ε.Λ.Κ

........Αποτελεί χρέος κάθε συντεταγμένου κοινωνικού συνόλου ν’ αποδίδει τις δέουσες
τιμές στα μέλη του που η ζωή και το έργο τους έχουν υπερβεί τα συνήθη όρια και έχουν
επηρεάσει ουσιαστικά είτε την ιστορική πορεία τους είτε την πνευματική τους ανά-
πτυξη....... ο Πέτρος Στυλιανού, έχει υπερκαλύψει και τις δύο πιο πάνω προϋποθέσεις.
Στον εθνικό απελευθερωτικό αγώνα του 1955-1959 διαδραμάτισε σημαίνοντα ρόλο, από
τα φοιτητικά του χρόνια μέχρι τη σύλληψη του από τους Άγγλους ενώ ήταν τομεάρχης
και τον εγκλεισμό του στις φυλακές της Βρετανίας. Με την ίδρυση του Κυπριακού Κρά-
τους εκλέγηκε βουλευτής, ενώ αργότερα υπηρέτησε υφυπουργός εσωτερικών και σύμ-
βουλος του τότε Προέδρου για τη σύσταση του Πανεπιστημίου και για Πολιτιστικά
Θέματα, καθώς και δήμαρχος Έγκωμης. Στον τομέα των γραμμάτων η παρουσία του Πέ-
τρου Στυλιανού είναι τεράστια σε όγκο, αφού έχει ασχοληθεί με όλα σχεδόν τα είδη της
λογοτεχνίας, ενώ ιδιαίτερα σημαντική ήταν η συνεισφορά του στον τομέα της ιστορικής
έρευνας και τεκμηρίωσης με δεκάδες εκδόσεις και εκατοντάδες μελέτες σε επιστημονικά
περιοδικά και στον Κυπριακό και Ελλαδικό τύπο.......

Παύλος Παρασκευάς,

Διευθυντής Πολιτιστικών Υπηρεσιών, Υπ. Π.&Π. 
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Η αγωνιστική, πολιτική, κοινωνική, συνδικαλιστική
δραστηριότητα του Πέτρου Στυλιανού*

του Βάσου Λυσσαρίδη

Θα αναφερθώ στο κλεψυδραϊκό λιγόλεπτο μέτρο που μου παρέχεται για να
σκιαγραφήσω ακροθιγώς την αγωνιστική, πολιτική, κοινωνική και συνδικαλι-
στική δραστηριότητα του Πέτρου Στυλιανού. 

1. Αγωνιστική δραστηριότητα

Αρχίζοντας από την αγωνιστική δράση θα σημειώνουμε αδρά τις πιο κάτω
δραστηριότητές του. Ο Πέτρος Στυλιανού, δεκαοκτάχρονος μαθητής στο Παγκύ-
πριο Γυμνάσιο με έγγραφά του προς την τοτινή αποικιοκρατική κυβέρνηση καυ-
τηρίασε και κατάγγειλε διεθνώς εκ μέρους των Πατριωτικών Σωματείων
Κυ θρέας (ΑΤΕ-ΠΕΚ, ΣΕΚ, ΟΧΕΝ) την απέλαση από την Κύπρο των αγωνιστών
Παντελή Γ. Μπίστη, Διευθυντή της ημερήσιας κυπριακής εφημερίδας «Έθνος»,
καθώς και του Γ.Γ. της ΠΕΚ, αγωνιστή Σωκράτη Λοϊζίδη. Οι απελάσεις, όπως
εξόφθαλμα επισημαίνονταν, οφείλονταν στην έντονη αγωνιστική δραστηριότητα
στην οποία κι οι δυο απελαθέντες απεδύθησαν.

Ο Πέτρος Στυλιανού διετέλεσε για τρία περίπου χρόνια (από τα δεκαέξι μέχρι
τα δεκαοκτώ του χρόνια) ανταποκριτής (προσφέροντας τις υπηρεσίες του εντε-
λώς δωρεάν) από την Κυθρέα και την περιοχή της, μεταφέροντας από τις στήλες
της εφημερίδας και σ’ όλα σχεδόν τα κείμενα των ανταποκρίσεών του το λαϊκό
αγωνιστικό αντιαποικιοκρατικό φρόνημα που σταδιακά κορυφωνόταν.

Δεκαεφτάχρονος –ενώ έπρεπε να συμπληρώνει τα δεκαοκτώ του χρόνια – όχι
μόνον υπέγραψε το ενωτικό δημοψήφισμα της 15ης του Γενάρη του 1950, αλλά
μετέδιδε το κλίμα του άφατου ενωτικού λαϊκού ενθουσιασμού που επικρατούσε,
και πρόσθετα– συνοδεύοντας τον ιερέα της ενορίας του (της Αγιάς Μαρίνας)
επισκεπτόταν τα σπίτια ασθενών, αναπήρων κι αναλφάβητων, υποδεικνύοντάς
τους τον τρόπο υπογραφής του δημοψηφίσματος. Σ’ ορισμένες περιπτώσεις
αναλφάβητων υπάρχουν και τα αρχικά του ονόματός του (Π.Σ.Σ.) πλάι στ’ όνομα
και στα δακτυλικά αποτυπώματα που οι αναλφάβητοι έθεταν.

Ο Πέτρος Στυλιανού ίδρυσε στα 1952 την ΠΕΟΝ Κυθρέας και ανέλαβε κα-
θήκοντα γραμματέα της περιφερειακής οργάνωσης. Στην ενθουσιώδη ιδρυτική
της οργάνωσης συνέλευση (στο Σεράγειο της Κυθρέας) παρευρέθηκαν και ο αρ-
χιεπίσκοπος Μακάριος, που εκφώνησε παλμώδη ομιλία, ο Γ.Γ. της ΠΕΟΝ Σταύ-
ρος Ποσκώτης, που επίσης μίλησε με συγκινησιακή φόρτιση. Μίλησε επίσης ο
Πέτρος Στυλιανού, με την ομιλία του να διακινείται σ’ επίπεδα ανάλογα των δυο
πρώτων ομιλητών.

Η ΠΕΟΝ Κυθρέας – με γραμματέα της τον Πέτρο Στυλιανού – ανέπτυξε πρω-
τοποριακή δραστηριότητα σε πλείστους τομείς. Συγκεκριμένα, ο Πέτρος Στυ-
λιανού ζήτησε και πήρε από τις κατοχικές αρχές επίσημη γραπτή άδεια και
μίλησε σε κοινοτικές συγκεντρώσεις για τους σκοπούς της ΠΕΟΝ, ιδρύοντας



τοπικά παραρτήματα της οργάνωσης στο Νέο Χωριό Κυθρέας, στο Τραχώνι Κυ-
θρέας, το Παλαίκυθρο, τη Βώνη, και το Έξω Μετόχι. Παράλληλα, δρόμοι και
τοίχοι κατοικιών της κοινότητας γέμισαν με Ενωτικά και αντιβρετανικά συν-
θήματα που ο ίδιος με ομάδα νεαρών συναγωνιστών του (μαθητών στο Γυμνά-
σιο) ενέγραψαν.

Ο Πέτρος Στυλιανού σε κάθε επίσκεψη Βρετανού επίσημου / αξιωματούχου
στην Κυθρέα αναρτούσε με την ίδια ομάδα νεαρών συναγωνιστών και ανύψωνε,
κρατώντας τα, αντιβρετανικά πανώ και πλακάτ. Σε μια, μάλιστα, περίπτωση,
κατά την άφιξη του Βοηθού Διοικητή Λευκωσίας Πόπαμ στην κωμόπολη και
μετά την ανάρτηση των πλακάτ και των πανώ κατηγορήθηκε με τους νεαρούς
συναγωνιστές της ΠΕΟΝ: Αντρέα Αρτεμίου, Βάσο Πετρωνά, Γεώργιο Γιαννάκη
και Άντη Χατζηδά και καταδικάστηκε σε πρόστιμο από το επαρχιακό δικαστήριο
Λευκωσίας για την πράξη του. Τα πρόστιμα ανέλαβε να πληρώσει η Ιερά Αρχιε-
πισκοπή που φρόντισε κι έστειλε στο δικαστήριο και δικηγόρο για υπεράσπισή
τους τον αγωνιστή, Ζήνωνα Σώζο, εκδότη της δισεβδομαδιαίας αγωνιστικής εφη-
μερίδας «Πυρσός» και γιο του εθνικού αγωνιστή Χριστόδουλου Σώζου, δημάρχου
Λεμεσού και μέλους του Νομοθετικού Συμβουλίου, που έσπευσε και κατατάγηκε
στον ελληνικό στρατό στους βαλκανικούς πολέμους εθελοντής, και πολεμώντας
ακάλυπτος σε μια πρωτοφανή έξαρση ηρωισμού σκοτώθηκε στο Μπιζάνι, λίγο
έξω απ’ τα Ιωάννινα. 

Όταν η αποικιοκρατική διακυβέρνηση κήρυξεν εκτός νόμου την ΠΕΟΝ, η
ΠΕΟΝ Κυθρέας ήταν η μόνη οργάνωση ΠΕΟΝ που «παράνομα» λειτουργούσε,
διοργανώνοντας αντιβρεττανικές, κοινωνικές, φιλανθρωπικές – σε μια περί-
πτωση η «ορχήστρα» του «Αχιλλέα» Καϊμακλίου έφτασε στην Κυθρέα συμμετέχο-
ντας σ’ εκδήλωση οικονομικής στήριξης προς τους πληγέντες από τον σεισμό
κατοίκων των Ιονίων. Για την εκτός νόμου κήρυξη της ΠΕΟΝ υπήρξεν έντονη
αντίδραση από μέρους της ΠΕΟΝ Κυθρέας, με τον Γραμματέα της τοπικής ορ-
γάνωσης να ζητά από τις κατοχικές αρχές άδεια για οργάνωση στο Σεράγειο Κυ-
θρέας περιφερειακού συλλαλητηρίου διαμαρτυρίας, με ομιλητές τον
Αρχιεπίσκοπο Μακάριο, τον Γ.Γ. της ΠΕΟΝ Στ. Ποσκώτη και τον Γραμματέα
της ΠΕΟΝ Κυθρέας Πέτρο Στυλιανού. Κι όταν λήφθηκε, η αναμενόμενη άλλωστε,
αρνητική απάντηση, το Δ.Σ. της ΠΕΟΝ Κυθρέας (Π. Στυλιανού, Κ. Μυρ μήγγης,
Χρ. Λογγίνος κ.ά.), προχώρησε κατά τα μεσάνυχτα της 16ης προς την 17ην Ιου-
λίου 1953 – ημέραν που θα ΄ρχόταν και θα προΐστατο της θείας λειτουργίας
στον εορτάζοντα ναό της Αγιάς Μαρίνας Κυθρέας, ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος,
οι Πέτρος Στυλιανού και Κώστας Μυρμήγγης ανύψωσαν (τα μεσάνυχτα) στον
αστυνομικό σταθμό της κωμόπολης μια τεράστια ελληνική σημαία (που συνέρ-
ραψε η Βαθούλα Μυρμήγγη, αδελφή του Κώστα, που δολοφονήθηκε εν ψυχρώ
από τους Τούρκους με τον σύζυγό της και τον αδελφό της από τους Τούρκους
εισβολείς όταν εισέβαλαν στην κωμόπολη. 

Οι Πέτρος Στυλιανού και Κώστας Μυρμήγγης ανύψωσαν τη σημαία στο
σταθμό αναγράφοντας με μεγάλα γράμματα στον αστυνομικό σταθμό: «Εδώ ελ-
ληνικό στρατιωτικό φυλάκιο». Την ενέργειά τους αυτήν οι αξιωματούχοι της
ΠΕΟΝ Κυθρέας κοινοποίησαν και προς τον ανταποκριτή στην Κύπρο του Πρα-
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κτορείου Ρέουτερ (και Διευθυντή της Εφημερίδας «Έθνος» της Κύπρου) Βία
Μαρκίδη κι ήταν η πρώτη αυτή αντιστασιακή εκδήλωση – πολύ πιο πριν από τις
εκδηλώσεις κατά των εορτασμών της στέψης της Βασίλισσας της Αγγλίας Ελι-
σάβετ – που έκαμε τον γύρο του κόσμου. Ο Μακάριος τους συγχάρηκε θερμά
και ξεδίπλωσε μαζί τους το νήμα των άμεσα στοχοθετούμενων από μέρους των
συνταγματοφίλων συνταγματικών προτάσεων. Ιδιαίτερα στάθηκε στην ανάγκη
σθεναρής αντιμετώπισης των φιλοκατοχικών στοιχείων.

Ο Πέτρος Στυλιανού πρωτοετής φοιτητής της Φιλοσοφικής Αθηνών, στον
«Οίκον Φοιτητού» (Πατησίων 97, στην Αθήνα), όπου τον πρώτο χρόνο διέμενε,
οργάνωσε με τον Πάτροκλο Σταύρο δυο αντικατοχικές φοιτητικές συγκεντρώσεις
στον Οίκο, στις οποίες μίλησε για τα Οχτωβριανά (στην πρώτη του ομιλία) και
για το ενωτικό δημοψήφισμα (στη δεύτερη). Ο Πάτροκλος Σταύρου μίλησε στην
πρώτη εκδήλωση με θέμα «Το νόημα της Θείας ενσαρκώσεως» 

Πρωτοετής φοιτητής ο Πέτρος Στυλιανού ανέλαβε την αναδιοργάνωση της
Εθνικής Φοιτητικής Ενώσεως Κυπρίων (ΕΦΕΚ), που βρισκόταν για μήνες σε
απραξία. Έτσι με τη συνεργασία και των Κυπρίων συναδέλφων του στον Οίκο
κ.ά. οργάνωσε δυο Συνελεύσεις της ΕΦΕΚ (την πρώτη στην Αρχαιολογική Εται-
ρεία Αθηνών, που ελλείψει απαρτίας αναβλήθηκε, και τη δεύτερη στη Φοιτητική
Λέσχη (Ιπποκράτους 25, Αθήνα), στην οποία εκλέχτηκε με μυστική ψηφοφορία
και το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Οργάνωσης, με τον ίδιο να εκλέγεται μέλος
του πενταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου της Οργάνωσης. Ο Πάτροκλος Σταύ-
ρου εκλέχτηκε επίσης μέλος, ενώ ο Θάσος Σοφοκλέους εκλέχτηκε μέλος της τρι-
μελούς Εφορευτικής Επιτροπής.

Στην επόμενη Γενική Συνέλευση της Οργάνωσης (στη Φοιτητική Λέσχη και
πάλιν), ο Πέτρος Στυλιανού εκλέχτηκε υπεύθυνος του Γραφείου Τύπου της
ΕΦΕΚ. Ως υπεύθυνος του Γραφείου Τύπου της ΕΦΕΚ οργάνωσε και φοιτητικές
προς την Κύπρο εκπομπές από το Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας, σε δυο από τις
οποίες μίλησε κι ο ίδιος. Στην πρώτη του εκπομπή μίλησε για τη σύγχρονη Πνευ-
ματική ζωή στην Κύπρο, ενώ στη δεύτερη μίλησε για τον εθνικό ρόλο του Γραμ-
ματέα της Αρχιεπισκοπής Κύπρου αγωνιστή Ξενοφώντα Κουμπαρίδη (με το
ατυχές συμβάν του θανάτου του στην Αθήνα). Η δεύτερη εκπομπή ήταν πραγ-
ματικά συγκινητική, για να μην πούμε συγκλονιστική. Εκτός από το περιεχό-
μενο της ομιλίας του Πέτρου Στυλιανού, συγκλονιστικά ήταν και τα τραγούδια
του κιθαρίστα Γλαύκου Αντωνιάδη από την Πάφο και μιας υψίφωνης φοιτή-
τριας, επίσης από την Πάφο.

Στην επόμενη Γενική Συνέλευση της ΕΦΕΚ, που συγκροτήθηκε και πάλιν στη
Φοιτητική Λέσχη για την περίοδο 1953-55, ο Πέτρος Στυλιανού με τα άλλα δυο
μέλη του συνδυασμού του, τους Γεώργιο Προδρόμου και Ρένο Κυριακίδη, επε-
κράτησε με συντριπτική πλειοψηφία των ανθυποψήφιών του. Έτσι, Πρόεδρος
της ΕΦΕΚ εκλέχτηκε ο Πέτρος Στυλιανού, Γ.Γ. ο Μόδεστος Πετρίδης, φοιτητής
Νομικής, Γεν. Ταμίας ο Γεώργιος Προδρόμου, φοιτητής της Φιλοσοφικής και
μέλος του (πενταμελούς) Διοικητικού Συμβουλίου της Οργάνωσης ο Ρένος Κυ-
ριακίδης (αδελφός του Μητροπολίτη Κερύνειας Κυπριανού), φοιτητής του Φυ-
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σιογνωστικού τμήματος. του πέμπτου μέλους του Δ.Σ. το όνομα εξεχάστηκε, ενώ
τα πρακτικά της ΕΦΕΚ, δυστυχώς, χάθηκαν.

Το νέο Δ. Σ. της ΕΦΕΚ ανέπτυξε πολύ σημαντική δραστηριότητα: Με τη διορ-
γάνωση των γνωστών μεγαλειωδών φοιτητικολαϊκών κινητοποιήσεων (του λαού
και των φοιτητών της Αθήνας) υπέρ του αιτήματος για Ένωση της Κύπρου με
την Ελλάδα, με τις εξορμήσεις και παλλαϊκές συγκεντρώσεις / κινητοποιήσεις
υπέρ της Ένωσης στις βασικότερες πόλεις της Ελλάδας: Θεσσαλονίκη, Πάτρα,
Ιωάννινα, Ηράκλειο, Βόλο, Χανιά κ.ά. πόλεις της Ελλάδας για στήριξη του αι-
τήματος της Ένωσης.

Πρόσθετα, ο Πέτρος Στυλιανού μετέτρεψε σε εβδομαδιαίες τις δεκαπενθήμε-
ρες φοιτητικές εκπομπές προς την Κύπρο από το ΡΙΚ, μετατρέποντας και το πε-
ριεχόμενό τους: από φιλολογικό, πολιτιστικό, εθνικό, σε καθαρά μάχιμο,
αγωνιστικό περιεχόμενο, αλλάζοντας και τον τίτλο των εκπομπών, τιτλοφορώ-
ντας τον «Η Κυπριακή Παθητική Αντίσταση». Ο Πέτρος Στυλιανού έγραφεν και
μετέδιδεν επώνυμα τις ομιλίες του από τις εκπομπές καυτηριάζοντας την αυ-
ταρχικότητα της αποικιοκρατικής κυβέρνησης, προβάλλοντας την φιλαγροτική
πολιτική της ελληνικής κυβέρνησης αντιπαραβάλλοντάς την με την αστοργία κι
αδιαφορία προς την αγροτική πολιτική της αποικιοκρατικής κυβέρνησης της
Κύπρου. Ταυτόχρονα στηλίτευε από τις εκπομπές τη διατεταγμένη βιαιότητα
και βαναυσότητα των αστυνομικών οργάνων στην Κύπρο κατά του κυπριακού
λαού και της βρετανικής τυραννίας.

Το καλοκαίρι του 1974 ο Πέτρος Στυλιανού έγραψε κι εκτύπωσε στα γραφεία
της ΣΕΚ στη Λευκωσία (με τη δακτυλογράφηση του κειμένου και την πολυγρά-
φησή του από τον Γραμματέα της ΣΕΚ Λευκωσίας αγωνιστή Ευάγγελο Ευαγγε-
λάκη) το πρώτο μαχητικό / αγωνιστικό φυλλάδιο που επηρεασμένος από το
«Εθνικόν Κομιτάτον» του αγωνιστή κι εθνομάρτυρα Ροδίωνα Γεωργιάδη, το τιτ-
λοφόρησε «Κυπριακόν Εθνικόν Κομιτάτον». 

Το φυλλάδιο με βίαιο αντιβρετανικό περιεχόμενο και μ’ αφορμή την επιβολή
της γνωστής αντιστασιαστικής νομοθεσίας, είχε – όπως προαναφέρθηκε – εντο-
νότατο αντιβρετανικό περιεχόμενο κι έδινε υπόσχεση για λήψη τιμωρητικών μέ-
τρων ενάντια στους Κύπριους Κουΐσλγκς / συνεργάτες των Άγγλων αποι κιο κρα τών.
Το φυλλάδιο κυκλοφόρησε νύχτα, μυστικά από τον Πέτρο Στυλιανού και τον
Κυθρεώτη Βάσο Πετρωνά, στις Πλάτρες. Η κυκλοφορία του φυλλαδίου συνδυά-
στηκε με την απόφαση ομάδας Κυπρίων φοιτητών / αγωνιστών, τους Πέτρο Στυ-
λιανού και Ρένο Κυριακίδη να ανατινάξουν το αγροτικό φεστιβάλ Πλατρών που
θα εγκαινίαζε την επόμενη μέρα ο Άγγλος Κυβερνήτης του νησιού, Σερ Ρόμπερτ
Άρμιτέιτζ. Οι δυο ομάδες που συστάθηκαν (από την Κυθρέα και την Κακοπε-
τριάν), κατευθύνθηκαν στις Πλάτρες, με την πρώτη ομάδα να κυκλοφορεί το
επαναστατικό φυλλάδιο και τη δεύτερη ν’ αποκόπτει τις τηλεφωνικές γραμμές
και να προσπαθεί ν’ ανατινάξει – με τη βοήθεια δυναμιτών που τους προμήθευ-
σαν τα ασβεστοκάμινα του Μακρή και τη μεσολάβηση του Θ. Σοφοκλέους – το
φεστιβάλ.
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Η έλλειψη όμως πυροκροτητών – που οφειλόταν σε σχετική άγνοια – οδήγησε
στην αποτυχία του τρίτου και βασικότερου στόχου: την ανατίναξη. Όμως αυτό
γίνηκε αφορμή να αποφασίσουν οι Ρένος Κυριακίδης και Πέτρος Στυλιανού να
οργανώσουν μυστική οργάνωση στην Αθήνα, εκμανθάνοντας και την όλη τακτική
του ανταρτοπολέμου.

Η κυκλοφορία του επαναστατικού φυλλαδίου – που κυκλοφόρησε στην
Κύπρο πολύ πιο πριν από την έκδοση / κυκλοφορία της γνωστής επαναστατι-
κής, παράνομης, πολυγραφημένης εφημερίδας «Ένωσις» (από τον πατέρα
Σταύρο Παπαγαθαγγέλου) και το σαμποτάζ στις τηλεφωνικές γραμμές μεταδό-
θηκεν επανειλημμένα από το ραδιοσταθμό Αθηνών και την εβδομαδιαία Κυ-
πριακή Φοιτητική Εκπομπή (από τον Πέτρο Στυλιανού) και δημοσιεύτηκε – με
φροντίδα και πάλιν του Πέτρου Στυλιανού – στον Αθηναϊκό τύπο.

Σημαντικό ρόλο στην επιτυχία των κυπριακών φοιτητικών εκπομπών προς
την Κύπρο διεδραμάτισε κι ο Βορειοηπειρώτης αγωνιστής Πύρρος Μπαμίχας,
Δ/ντής του τμήματος Βραχέων του Ε.Ι.Ρ., που πρόσφερε στους Κύπριους φοι-
τητές κάθε είδους δυνατή στήριξη.

Ο Πέτρος Στυλιανού με το Δ.Σ. της ΕΦΕΚ και σε συνεργασία με τη Διοικούσα
Επιτροπή Συλλόγων του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΔΕΣΠΑ) οργάνωναν τις μαζικές
κινητοποιήσεις του αθηναϊκού λαού και των φοιτητών υπέρ της Ένωσης. Δεν είναι
υπερβολή να λεχθεί πως αν όχι μέρα παρά μέρα, μα τουλάχιστον κάθε βδομάδα ή
κάθε δεκαπέντε μέρες πραγματοποιόταν και μια εκδήλωση υπέρ της Κύπρου. Ο
λαός με προλάτες τους φοιτητές έπαιρνε μέρος σε εκδηλώσεις υπέρ της Κύπρου
κι αγωνιζόταν δυναμικά για προώθηση του στόχου της Ένωσης και της ανάγκης
προσφυγής από την ελληνική κυβέρνηση στον ΟΗΕ για το κυπριακό πρόβλημα.

Αυθαίρετη, απρογραμμάτιστη μα με παλμό πρωτοφανή ήταν κι η παλλαϊκή
κινητοποίηση που οι Πέτρος Στυλιανού και Πάτροκλος Σταύρου πέτυχαν την
25ην Μαρτίου 1954. Οι δυο φοιτητές, συγκεκριμένα, απέκρυψαν στις αλέες της
Σταδίου συνθήματα σε πλακάτ και πανό, που μετά το πέρας της παρέλασης ανέ-
συραν, παραδίδοντάς τα σε συμφοιτητές που επέστρεφαν από τους εορτασμούς
για την επέτειο, ηγήθηκαν της λαοθάλασσας που κατέβαινε τη Σταδίου και την
οδήγησαν, κατευθυνόμενοι από την Πανεπιστημίου στη βρετανική πρεσβεία στην
Αθήνα, και συγκρούστηκαν επανειλημμένα με τις αστυνομικές δυνάμεις – με
τραυματίες δεκάδες εκατέρωθεν και με τον αθηναϊκό τύπο να προβάλλει μ’ εντο-
νότατους τίτλους πορεία κι επεισόδια. 

Ανάλογη ήταν κι η επιτυχία που σημείωσεν η φοιτητική εκδήλωση / αντί-
δραση σε προγραμματιζόμενη ομιλία Βρετανού ομιλητή στον ελληνοβρετανικό
Σύνδεσμο στην πλατεία Ρηγίλλης. Δρώντες από κοινού, αστραπιαία, οι φοιτητές
της Φιλοσοφικής, με πρωτοβουλία των Πέτρου Στυλιανού και Πάτροκλου Σταύ-
ρου, μπήκαν οι μισοί στην αίθουσα του ελληνοβρετανικού Συνδέσμου – οι άλλοι
μισοί απ’ έξω, απέκοψαν την κυκλοφορία των τροχοφόρων – και μόλις ο Βρετα-
νός ομιλητής άρχισε να μιλά, άρχισαν ν’ αντιδρούν με φωνές υπέρ της Ένωσης
της Κύπρου με την Ελλάδα και να σκορπούν στην αίθουσα χιλιάδες φέιγβολάν
με συνθήματα υπέρ ης Κύπρου και της Ένωσης. Να σημειώσουμε ακόμα πως
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την παράσταση των πλακάτ «έκλεψε» το πλακάτ που «φιλοτέχνησε» ο Ρένος Κυ-
ριακίδης, με την αλεπού (Μ. Βρετανία) να σέρνει τον γάιδαρο, (την Τουρκία, εν-
νοείται) κατά της Κύπρου. Το πλακάτ προβλήθηκε εντυπωσιακά από τον
ελληνικό τύπο κι έκαμε με τα ΜΜΕ τον γύρο του κόσμου…

Μετά τα γεγονότα στον Ελληνοβρετανικό Σύνδεσμο οι φοιτητές ακολούθησαν
τη γνωστή πορεία προς τη Βρετανική πρεσβεία, μ’ αναπόδραστο αποτέλεσμα τις
βίαιες συγκρούσεις και τις συνακόλουθες εκατέρωθεν μεγάλες απώλειες σε
τραυματίες.

Από τις πλείστες λαϊκές υπέρ της Κύπρου κινητοποιήσεις της ΕΦΕΚ ακρο-
θιγώς και μόνο λίγες μνημονεύουμε: την κινητοποίηση των φοιτητών του Πανε-
πιστημίου κατά της προγραμματισθείσας διάλεξης Βρετανού επισήμου στον
Ελληνοβρετανικό Σύνδεσμο. Στην εκδήλωση εκείνη μετέσχαν ένας μεγάλος αριθ-
μός φοιτητών -αρκετές εκατοντάδες φοιτητών, βασικά της Φιλοσοφικής του Πα-
νεπιστημίου Αθηνών - με μιαν ομάδα φοιτητών να καταλαμβάνει θέσεις στα
πλείστα των καθισμάτων της αίθουσας και με άλλες μερικές εκατοντάδες να πο-
λιορκούν με πλακάτ, πανώ και συνθήματα τα γραφεία του Συνδέσμου. Κι όταν
ο αγορητής επιχείρησε να μιλήσει και πέσαν τα πρώτα αποδοκιμαστικά της βρε-
τανικής πολιτικής συνθήματα, που σ’ αυτά προστέθηκαν και τα συνθήματα των
φοιτητών/πολιορκητών του Συνδέσμου, η διάλεξη ματαιώθηκε. Οι φοιτητές που
επιχείρησαν στη συνέχεια να μεταβούν στη βρετανική πρεσβεία ανεκόπησαν, ως
συνήθως, από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και τα γεγονότα πρωτοσέλιδα προ-
βάλλονταν την άλλη μέρα από τα έντυπα ΜΜΕ. Πρωτοβουλία στην κινητοποίηση
ανέλαβαν οι: Πάτροκλος Σταύρου, Πέτρος Στυλιανού, Ρένος Κυριακίδης, που
ένα πλακάτ του, που πολυφωτογραφήθηκε κι έκανε το γύρο του κόσμου, παρί-
στανε την Αγγλία ως αλεπού, που καθοδηγεί τραβώντας από το σχοινί ένα γαϊ-
δούρι, την Τουρκία.

Πιο πριν, στις αρχές του Απρίλη του 1952, το Δ.Σ. της ΕΦΕΚ πήρε μέρος σε
σύσκεψη στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών υπό την προεδρία του Αρχιεπισκόπου Αθη-
νών και πάσης Ελλάδος Σπυρίδωνα, κατά την οποία προγραμματίστηκε η διορ-
γάνωση πανελλήνιου συλλαλητηρίου υπέρ της Ένωσης της Κύπρου με την
Ελλάδα, στις 8 Μαΐου. Το συλλαλητήριο στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, η προ-
σέλευση του αθηναϊκού λαού ήταν φανταστική, ο παλμός εξαίρετος. Η πλατεία
της Ομόνοιας κατακλύστηκε από εκατοντάδες χιλιάδες λαού. Μετά την ομιλία
του Αρχιεπισκόπου και την έγκριση ψηφισμάτων, η λαοθάλασσα πορεύτηκε προς
τη βρετανική πρεσβεία, με αποτέλεσμα τις αλλεπάλληλες συμπλοκές με την αστυ-
νομική δύναμη και τις δεκάδες τραυματίες και από τα δύο μέρη. Ο ρόλος του
κυπριακού φοιτητικού κινήματος στο συλλαλητήριο ήταν επίσης σημαντικός.
Εκτός από την ενεργό εμπλοκή στο διαδικαστικό και το οργανωτικό μέρος στις
συσκέψεις στην Αρχιεπισκοπή, κινητοποίησαν σε όλες τις γειτονιές της Αθήνας
όχι μόνο τους Κύπριους φοιτητές μα και όσους γνώριζαν από τον κόσμο της
Αθήνας. Δύο Κύπριοι φοιτητές, οι Πέτρος Στυλιανού και Νίκος Έλληνας, ηγού-
νταν με ένα τεράστιο πανώ της παρέλασης της Φιλαρμονικής του Δήμου της Αθή-
νας από τις κεντρικότερες οδικές αρτηρίες της ελληνικής πρωτεύουσας, λίγες
ώρες πριν από το συλλαλητήριο, με την αναγραφή της προτροπής/πρόσκλησης:
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«Όλοι στο συλλαλητήριο για την Ένωση της Κύπρου της 8ης Μαΐου στην Ομό-
νοια. Θα μιλήσει ο Μακαριότατος». Στο συλλαλητήριο εκείνο ανάμεσα στους
τραυματίες ήταν κι ο Πάτροκλος Σταύρου.

Μια περιπετειώδης εξόρμηση του προέδρου της ΕΦΕΚ και του Κύπριου φοι-
τητή, προέδρου της ΔΕΣΠΑ Πάτροκλου Σταύρου στο Μεσολόγγι, τον Απρίλη του
1954, προκειμένου να οργανώσουν εκδηλώσεις εκεί, στη διάρκεια των τελετών
για την επέτειο της ηρωικής εξόδου των υπερασπιστών της πόλης, στην οποία
κύριος ομιλητής ήταν ο τότε αντιπρόεδρος της ελληνικής κυβέρνησης Παναγιώ-
της Κανελλόπουλος, παραλίγο να κατέληγε στο θάνατο και των πέντε φοιτητών,
που παίρναν μέρος στην εξόρμηση, όταν το αυτοκίνητο τους επανειλημμένα ανε-
τράπη - λόγω υπερβολικής ταχύτητας - σε επικίνδυνο κομβικό σημείο (όπου ση-
μειώθηκαν επανειλημμένα κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής
θανατηφόρα δυστυχήματα με νεκρούς Γερμανούς στρατιώτες) του δρόμου Κιά-
του - Ξυλόκαστρου, και το αυτοκίνητο τους κατέπεσε σε παρακείμενο γκρεμό,
απ’ όπου με ανελκυστήρα ανελκύστηκε. Τελικά η ομάδα, με το πρόχειρα επι-
διορθωθέν σμπαραλιασμένο όχημα, πήγε στο Μεσολόγγι, τέθηκε όμως υπό αυ-
στηρότατους περιορισμούς, αλλά πέτυχε -με τον Πέτρο Στυλιανού που διέφυγε,
με τη βοήθεια των μαθητών του Μεσολογγίου, μέσα από τα χέρια της αστυνομι-
κής δύναμης - να διοργανώσει, μ’ όλα τα απαγορευτικά αστυνομικά μέτρα, την
άλλη όμως μέρα, μαζικό μαθητικό και λαϊκό συλλαλητήριο - στο οποίο μίλησε ο
υποφαινόμενος, γεγονός για το οποίο φυλακίστηκε μαζί με τα υπόλοιπα μέλη
της αποστολής για αρκετές ώρες στα υπόγεια της αστυνομικής διεύθυνσης Με-
σολογγίου και τελικά απελάθηκε με τη συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης.

Σημειώνουμε πως η διεύθυνση του Γυμνασίου κλείδωσε τα μουσικά όργανα
(τύμπανα, σάλπιγγες κ.ά.), όμως οι μαθητές διέρρηξαν την αίθουσα και τα αξιο-
ποίησαν.

Οι λαϊκές κινητοποιήσεις του ελληνικού λαού με την πρωτοβουλία ή/και τη
συμμετοχή της ΕΦΕΚ ανέρχονται σε δεκάδες και δεν μπορούν στα περιορισμένα
χρονικά πλαίσια του συνεδρίου να μνημονευθούν. Θα προσπαθήσουμε να συ-
μπεριληφθούν μερικές από αυτές, ει δυνατόν όλες, αν όχι στα πρακτικά του συ-
νεδρίου, σε ογκώδη τόμο για τη συμμετοχή του κυπριακού φοιτητικού κινήματος
στην εθνικοαπελευθερωτική εξέγερση του 1955-59 που προγραμματίζουμε. Θα
ήταν όμως παράλειψη αν, για σκοπούς απλής, έστω, ιστορικής ένδειξης της συ-
γκινησιακής φόρτισης που ανάμεσα στις τάξεις του αθηναϊκού λαού υπέρ της
Κύπρου επικρατούσε, δεν μνημονεύαμε και το αυθόρμητο λαϊκό συλλαλητήριο
που οργανώθηκε στις 25 Μαρτίου 1955 στις οδούς Πανεπιστημίου και Σταδίου.

Με πρωτοβουλία, συγκεκριμένα, των Πέτρου Στυλιανού και Πάτροκλου Σταύ-
ρου απεκρύβησαν, για το φόβο κατάσχεσής τους από την αθηναϊκή αστυνομία,
μέσα στις αλέες του Πανεπιστημίου δέκα με δώδεκα πανώ και πλακάτ υπέρ της
Κύπρου. Όταν η παρέλαση τελείωσε, ισάριθμοι φοιτητές, που την τελευταία
στιγμή από τους δύο διοργανωτές επιστρατεύθηκαν, αναπέτασαν τα πανώ και
ηγήθηκαν του τεράστιου πλήθους που κατέβαινε την Πανεπιστημίου, καλώντας
το λαό να μεταβεί για διαμαρτυρία στη βρετανική πρεσβεία. Το πλήθος, αστρα-
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πιαία, συστοιχήθηκε στην πρόσκληση και κατευθυνόταν προς τη βρετανική πρε-
σβεία, μέσω της Σταδίου, όταν παρά το ορειχάλκινο άγαλμα του (έφιππου) Θε-
όδωρου Κολοκοτρώνη ανακόπηκε από την αστυνομία. Διεξάχθηκαν εκεί
ομηρικές αιματηρές συγκρούσεις κι ο τύπος με πηχιαίους τίτλους πρόβαλλε την
άλλη μέρα τις εκδηλώσεις, ενδεικτικό του γεγονότος ότι το Κυπριακό βρισκόταν
ψηλά στην επικαιρότητα του τύπου και στις λαϊκές προτεραιότητες.

Οι πυρπολήσεις των βρετανικών σημαιών σε μαζικά συλλαλητήρια άρχισαν
από το 1954 να γενικεύονται. Σημαίες βρετανικές, που βρίσκονταν αναρτημένες
σε διάφορους δρόμους της Αθήνας (Ιπποκράτους, Σταδίου και αλλού) καταβι-
βάζονταν από τους φοιτητές και σε πλείστες περιπτώσεις - σε μιαν πρωτοστα-
τούσε ο Κύπριος φοιτητής Νίκος Αγγελίδης, που προμηθεύτηκε από σταθμό
βενζίνης το απαραίτητο εύφλεκτο υλικό - τις παρέδιδαν στη διάρκεια των συλ-
λαλητηρίων στις φλόγες. Στην περίπτωση της συγκεκριμένης πυρπόλησης της
σημαίας από τον Αγγελίδη κι όταν ο τελευταίος δέχτηκε έντονες παρατηρήσεις
από τον υποφαινόμενο για την αργοπορία του να προχωρήσει στην ολοκλήρωση
του σχεδίου, ο τελευταίος, αφού το εκτέλεσε ψύχραιμα (και τα ΜΜΕ κάλυψαν
πλήρως το επεισόδιο, που έλαβε χώρα στην πλατεία της Ομόνοιας μέσα σ’ ένα
τεράστιο πλήθος που ζητωκραύγαζε υπέρ της Κύπρου) κατευθύνθηκε στον γρά-
φοντα, τον φίλησε στο μέτωπο και με τη σειρά του παρατήρησε μισοσοβαρά -
μισοαστεία:

- Είσαι ευχαριστημένος τώρα;

Από τις πιο επιτυχείς εξορμήσεις της ΕΦΕΚ ήταν η μετάβαση δεκαεξαμελούς
αντιπροσωπείας της οργάνωσης με Ντακότα της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπο-
ρίας στην Κρήτη, το Νιόβρη του 1953, όπου μετέσχε στις επίσημες τελετές για
την επέτειο του ολοκαυτώματος του Αρκαδίου. Σε σχετικές εκδηλώσεις για την
επέτειο του ηρωικού ολοκαυτώματος του 1866 μίλησε ο πρόεδρος της ΕΦΕΚ
Πέτρος Στυλιανού, μεταφέροντας προς τον αδελφό κρητικό λαό τη βούληση του
κυπριακού λαού να ενωτιστεί το μήνυμα της θυσίας των Γαβριήλ και Γιαμπου-
δάκη και των ηρωικών πεσόντων 900 λαϊκών και μοναχών της Μονής για την
καταξίωση των πανίερων στόχων του.

Στις οκτώ του Νιόβρη συγκεκριμένα, επέτειο του τραγικού μα και ηρωικού
ταυτόχρονα ολοκαυτώματος του Αρκαδιού, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΦΕΚ,
με εισήγηση του προέδρου, αποφάσισε να μετάσχει στους γιορτασμούς. Κατα-
βλήθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο οι συναφείς προσπάθειες και τελικά
εξασφαλίστηκε μέσω του Παναγιώτη Κανελλόπουλου, υπουργού Εθνικής Άμυ-
νας και αντιπροέδρου της κυβέρ - νησης του Αλέξανδρου Παπάγου, ένα δικινη-
τήριο στρατιωτικό ελικοφόρο αεροπλάνο που μπορούσε να πάρει κάπου 18
άτομα. Τελικά το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΦΕΚ πήρε 17 άτομα, και με το
πλήρωμα του αεροπλάνου φτάνανε τους 19-20.

Οι Κύπριοι φοιτητές μεταφέρθηκαν με στρατιωτικό λεωφορείο στο στρατιω-
τικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας και επιβιβάστηκαν στο στρατιωτικό αεροπλάνο
- με τα γνωστά χαρακτηριστικά του: πάγκοι τσίγκινοι με βαθουλώματα για κα-
θίσματα - και φορέσανε τα συμπαρομαρτούντα: τα σωσίβια, με δίπλα τα αλεξί-
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πτωτα, με κάποιαν ανησυχία να τους καταλαμβάνει όταν πάνω από τη Μήλο πέ-
σανε σε κενά αέρος. Κι όταν γνωρίζανε πως πετούσαν σ’ ένα υψόμετρο κάπου
1000 μέτρων, η έγνοια τους μήπως σε κάποια κάθοδο προσθαλασσωθούν ήταν
δικαιολογημένη.

Στην επίσκεψη - προσκύνημα πήραν μέρος οι πιο κάτω : Πέτρος Στυλιανού,
Μόδεστος Πετρίδης, Νίκος Γεωργίου, η Τασούλα Ηλιάδη -σύζυγος αργότερα
του Νίκου Γεωργίου-Πάτροκλος Σταύρου, Ρένος Κυ ριακίδης, Νίκος Έλληνας,
Γαβριήλ Μηνάς, Γεώργιος Προδρόμου, Αντιγόνη Αγαθαγγέλου, Νίκος Αγγελίδης
και η αργότερα σύζυγος του Κλαίρη Ξενίδου, Χριστόδουλος Τομασίδης, Γλαύ-
κος Αντωνιάδης, Γεώργιος Χατζηκωστής, καθώς και δυο Κρήτες συμφοιτητές -
ο ένας ήταν ο Στέργιος Φασουλάκης, πρόεδρος του Γ’ έτους της Φιλοσοφικής
Σχολής και στη συνέχεια καθηγητής της Φιλοσοφικής του Πανεπιστημίου Αθη-
νών.

Με την κάθοδο από το αεροπλάνο μια ευχάριστη έκπληξη τους περίμενε: δε-
κάδες μαθητές και μαθήτριες του Γυμνασίου Ηρακλείου τους υποδέχτηκαν με
εκδηλώσεις θερμές. Οι Κύπριοι φοιτητές απεύθυναν, με κείμενο που συνέταξε
ο υποφαινόμενος κι εγκρίθηκε απ’ όλους, ένα σύντομο χαιρετισμό - που δημο-
σιεύτηκε την επόμενη στις εφημερίδες του Ηρακλείου και ανάμεσα στ’ άλλα διε-
λάμβανε:

«Οι Κύπριοι φοιτητές, επ’ ευκαιρία της αφίξεώς των εις Κρήτην διά να πα-
ραστούν εις τας εορτάς του ολοκαυτώματος του Αρκαδίου, απευθύνουν προς
τον αδάμαστον Κρητικόν λαόν χαιρετισμόν εγκάρδιον και αγωνιστικόν. Προσκυ-
νούμεν τα ιερά χώματα της Κρήτης και αντλούμεν δύναμιν και ελπίδα από τας
εκατόμβας των θυσιών, αι οποίαι οδηγούν τα βήματά μας εις αστειρεύτους
πηγάς ηθικών και εθνικών καταξιώσεων».

Κνωσός, ο θρύλος του μινωικού πολιτισμού, και στη συνέχεια το Ρέθυμνο.
Την άλλη μέρα, στις 8 του Νιόβρη, μετάβαση με λεωφορείο στο ηρωικό Αρκάδι.
Κτισμένο κάπου στα 400 μ.Χ. από τον Βυζαντινό αυτοκράτορα Αρκάδιο, έγραψε
στα 1866 τη γνωστή συγκλονιστική εποποιία που καταύγασε όχι μόνο το ελλη-
νικό μα ολόκληρο το διεθνές στερέωμα.

Το βράδυ προσκληθήκανε στον επίσημο εθνικό γιορτασμό στην αίθουσα γει-
τονικού κινηματογράφου. Τους είχαν τιμητικές θέσεις στις πρώτες σειρές. Σ’
εκείνη την εκδήλωση, μετά τους πρώτους χαιρετισμούς, βγήκε στο μικρόφωνο
εκτός προγράμματος ο Νίκος Αγγελίδης, γεγονός που τους έκανε όλους να εκ-
πλαγούν και να διαπορήσουν. Ο φίλος Γιώργος Χ΄΄ Κωστής, σ’ ένα πρόχειρο ση-
μείωμα που μου έδωσε, γράφει για την παρέμβαση αυτή του Νίκου:

«Εκπλαγήκαμε, κοιταζόμασταν μεταξύ μας κι απορούσαμε, με κάποια ανη-
συχία, τι θα έλεγε. Θυμούμαι έντονα τις πρώτες του φράσεις: Ογδόντα οκτώ τοις
εκατόν! Ογδόντα οκτώ τοις εκατόν! Η απορία και η ανησυχία μας μεγάλωσαν.
Ξέρετε, συνέχισε, τι σημαίνει να έχεις χρέος και να πληρώνεις τόκο ογδόντα
οκτώ τοις εκατόν; Ογδόντα οκτώ χρόνια έχουν περάσει από τη θυσία στο Αρκάδι
κι εμείς στην Κύπρο έχομε ανεξόφλητο το χρέος για την ελευθερία του τόπου
μας, με ένα τόσο βαρύ τόκο ! Είπε και μερικά άλλα στο ίδιο πνεύμα, μέσα σε
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γενική συγκίνηση, και όταν κατέβηκε από το βήμα η αίθουσα σείστηκε από εν-
θουσιασμό, ζητωκραυγές και χειροκροτήματα. Μπαίναμε στο καινούργιο κλίμα
του ετοιμαζόμενου Αγώνα».

Γεύμα πλούσιο την άλλη μέρα, σε κέντρο αναμεσίς Ρεθύμνου και Ηρα-
κλείου, με ομιλητή τον τότε υπουργό Εθνικής Παιδείας. Ενθουσιασμός των
συνδαιτυμόνων ακράτητος, με συνεπακόλουθη την αργοπορημένη άφιξη στο
αεροδρόμιο για το ταξίδι επιστροφής και τη δικαιολογημένη γκρίνια των μελών
του πληρώματος.

Όμως θα πρέπει να μην παραληφθεί η μνημόνευση δύο πρωτοποριακών δρα-
στηριοτήτων που Κύπριοι φοιτητές, κατά το θέρος του 1954, αναλάμβαναν στην
Κύπρο. Το πρώτο ήταν η ρίψη από το καμπαναριό της Εκκλησιάς της Φανερω-
μένης των πρώτων επαναστατικών συνθημάτων που, υπό μορφήν χιλιάδων φέιγ
βολάν, ρίχτηκαν κατά την ομιλία του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου στη Φανερω-
μένη. Ο τελευταίος, σε παλμώδη ομιλία του, έδιδε τον γνωστόν «όρκον της Φα-
νερωμένης» για την Ένωση. Ήταν τότες που η βρετανική αποικιοκρατία έθετε σε
εφαρμογή την περιβόητη αντιστασιακή νομοθεσία, που και απλό ακόμα σύνθημα
για την πολιτειακή μεταβολή εθεωρείτο παράνομο κι ετιμωρείτο με αυστηρές
φυλακιστήριες ποινές. Τα φέιγ βολάν γράφτηκαν από τον Πέτρο Στυλιανού, που
ανέλαβε και την εκτύπωσή τους σε αθηναϊκό τυπογραφείο, και μεταφέρθηκαν
κρυφά από τον ίδιο, τον Ρένο Κυριακίδη, τον Θάσο Σοφοκλέους κ.ά. Κύπριους
φοιτητές και φοιτήτριες της Αθήνας. Ήσαν τα πρώτα συνθήματα που διασπού-
σαν το αποικιοκρατικό φράγμα της βρετανικής αντιστασιακής νομοθεσίας κι
εμψύχωναν, ακριβώς γι’ αυτή τους την υπέρβαση, τον κυπριακό λαό.

Ακόμη μια αξιόλογη προσπάθεια αναλήφθηκε από τον υποφαινόμενο που
συνέγραψε μεγάλη συγκριτική μελέτη εν σχέσει με την κυβερνητική αγροτική
πολιτική στην Ελλάδα και στην Κύπρο, που καταδείκνυε την αστοργία της αποι-
κιοκρατικής διακυβέρνησης στον αγροτικό κόσμο της Κύπρου. σε σχέση με την
ουσιαστική βοήθεια που η μητρική ελληνική κυβέρνηση παρείχε στους Έλληνες
αγρότες. Το φυλλάδιο στάλθηκε προς όλες τις τοπικές ΑΤΕΠΕΚ - που λειτουρ-
γούσαν τότες σε βαθμό πολύ ικανοποιητικό—και σε περίπου 30 τοπικές οργα-
νώσεις της ΕΚΑ.

Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί πως η ηγεσία της ΕΚΑ είχεν επιφυλάξεις για το
περιεχόμενο του φυλλαδίου που αναφερόταν στην αγροτική πολιτική στην Ελ-
λάδα και δεν έδωσε τις διευθύνσεις των οργανώσεών της στην ύπαιθρο. Όμως ο
Πέτρος Στυλιανού επισήμανε αρκετές δεκάδες από αυτές, μελετώντας τον τύπο
της αριστεράς που δημοσίευε τις τοπικές οργανώσεις που μετείχαν τις μέρες
κείνες σε Παγκύπρια Συνδιάσκεψη. Ο ίδιος, εξάλλου, μετέδωσε από το ΕΙΡ (στην
«Ώρα του Κυπρίου φοιτητού») ολόκληρο το περιεχόμενο της σχετικής μελέτης.

Η δεύτερη πρωτοποριακή πρωτοβουλία που από φοιτητές της Αθήνας ανα-
πτύχθηκε ήταν τον Αύγουστο του 1954 και αναφέρεται στην προσπάθεια ανατί-
ναξης του Φεστιβάλ Πλατρών, του οποίου τα εγκαίνια θα τελούσε ο Βρετανός
τότε κυβερνήτης της Κύπρου Σερ Ρόμπερτ Άρμιτεϊτζ. Για το σκοπό αυτό συνεν-
νοήθηκαν οι Πέτρος Στυλιανού και Ρένος Κυριακίδης σε συνάντηση που είχαν
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στο σπίτι του τέως προέδρου της ΕΦΕΚ Νίκου Γεωργίου, στην οδό Γερμανού
Πατρών, στη Λευκωσία. Έτσι διευθετήθηκε όπως, την προηγούμενη νύκτα της
τέλεσης των εγκαινίων του Φεστιβάλ, μια ομάδα από τους Πέτρο Στυλιανού και
Βάσο Πετρωνά από την Κυθρέα, τον Γρηγόρη Γρηγορά από τη Λύση και κάτοικο
Λευκωσίας, δραστήριο στέλεχος της ΠΕΟΝ, συναντηθούν στο σπίτι του Ρένου
Κυριακίδη στην Κακοπετριά κι απ’ εκεί, με την ομάδα της Κακοπετριάς να κα-
τευθυνθούν στις Πλάτρες. Εκεί ο Ρένος Κυριακίδης θα πυροδοτούσε τους δυ-
ναμίτες, που τους προμήθευσε στον υποφαινόμενο ο Θάσος Σοφοκλέους από
την εταιρεία ασβεστοποιίας του Γιάννη Μακρή από την Κυθρέα, και ταυτόχρονα
οι Πέτρος Στυλιανού και Βάσος Πετρωνάς θα κυκλοφορούσαν την πρώτη πα-
ράνομη επαναστατική προκήρυξη που θα ‘πεφτε στην Κύπρο και που συνέγραψε
ο πρόεδρος της ΕΦΕΚ και τη δακτυλογράφησε και πολυγράφησε στα γραφεία
της ΣΕΚ ο αγωνιστής της ΕΟΚΑ Ευάγγελος Ευαγγελάκης. Η προκήρυξη προερ-
χόταν από την πρώτη παράνομη επαναστατική οργάνωση που με εισήγηση του
Πέτρου Στυλιανού συστάθηκε, με τον τίτλο Εθνικόν Κομιτάτον. Μια άλλη ομάδα
θα απέκοπτε τις τηλεφωνικές επικοινωνίες σε τρόπον ώστε μετά την ανατίναξη
να μη δοθεί το σήμα σύλληψης κατά τη διαφυγή τους.

Το σχέδιο μπήκε σ’ εφαρμογή. Ο υποφαινόμενος με τους Βάσο Πετρωνά
σκόρπισαν εκατοντάδες προκηρύξεις του Εθνικού Κομιτάτου —το όνομα δανεί-
στηκε ο γράφων από το «Επαναστατικόν Εθνικόν Κομιτάτον» του Κύπριου ήρωα
της αντίστασης στην Αθήνα Ροδίωνα Γεωργιάδη —η δεύτερη ομάδα απέκοψε τις
τηλεφωνικές γραμμές και η τρίτη προχώρησε στην ανατίναξη. Όμως, ενώ ο αγω-
γός (το φυτίλλι) πυροδοτήθηκε, ο υπεύθυνος, ο Ρ. Κυριακίδης, παρέλειψε, από
άγνοιά του, να τοποθετήσει το καψύλλιο κι έτσι η ανατίναξη δεν επιτεύχθηκε. Η
ομάδα, βάσει του προγράμματος —κι υπολογίζοντας πως η ανατίναξη θα πετύ-
χαινε — κατευθύνθηκε με ιλιγγιώδη ταχύτητα στην Κυπερούντα, στο σπίτι του
μετέπειτα αγωνιστή της ΕΟΚΑ Θεοδόση Παπαχριστοδούλου για το αναγκαίο άλ-
λοθι.

Το φυλλάδιο ήταν το ακόλουθο:

ΕΝΑΣ ΒΩΜΟΣ ΤΗΣ ΛΕΥΤΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ!
ΚΙ ΕΠΑΝΩ Σ’ ΑΥΤΟΝ: ΟΙ ΠΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΘΥΣΙΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ

Το ολοκληρωτικό καθεστώς του νησιού μας, όπως διαμορφώθηκε απρο-
κάλυπτα πριν λίγες μέρες, άπλωσε την τυραννία του νόμου ακόμα και στο
εσωτερικό φρόνημα του λαού μας.

Οι άνθρωποι της Ιντέλλιτζενς Σέρβις και των Ρόμπερτ Άρμιτεϊζ, οι απεχθείς
Μανδαρίνοι του Λονδίνου, αφού κατάλαβαν πως ο απελευθερωτικός αέρας
που συνεκλόνιζε ολοένα και πιο ορμητικά τις τάξεις του Λαού μας και πως η
λαύρα της ΛΕΥΤΕΡΙΑΣ που πυρπολούσε το νησί μας θα έλιωναν, με την συ-
μπαράσταση των ελευθέρων ανθρώπων όλης της Γης, τις στυγνές μας αλυσί-
δες, έθεσαν σ’ εφαρμογή τους γνωστούς φασιστικούς νόμους και μετέτρεψαν
το νησί μας με τη βοήθεια αρνησιπάτριδων σε μια φρικτή παρασυναγωγή μέσα
στην οποία οργιάζει απαίσια η κατασκοπεία. Μα είναι γνωστό πως κράτος
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που στηρίζεται στη βάναυση βία κι’ όχι στη λαϊκή κατάφαση και πολιτεία που
με μίσθαρνα όργανα ζητάει να εισχώρηση στο λαϊκό φρόνημα δεν πρόκειται
και πολύ να ζήση.

Γιατί εκτός από τους εξαναγκασμούς που επιβάλλουν οι φασιστικοί νόμοι,
Κρ. Τ., υπάρχει για μας τους Έλληνες η ηθική αυτονομία, για την οποία δεν
υπάρχει εξωτερικός νομοθέτης, αυτό που ταυτίσθηκε με τις λέξεις ελληνική
συνείδηση, που είναι θεμελιωμένη πιο ψηλά απ’ τους στυγνούς σας νόμους,
στο εικονοστάσι της ψυχής μας.

Κι’ η ηθική χωρίς καμιά απολύτως σχέση με τους εξωτερικούς εξαναγκα-
σμούς που επιβάλλουν ο νόμοι της καπιταλιστικής πολιτείας του Άρμιτεϊζ,
ετούτη τη στιγμή δηλώνει καθαρά, προστάζει:

Κρ.Τ.,

Αυτή την στιγμή είσαι υπόλογος απέναντι του λαού μας, της Ιστορίας της Πατρίδος

μας, που σύντομα, πολύ σύντομα κι’ εντελώς απροκάλυπτα θα εκφράση την ετυμη-

γορία.

Κρ.Τ.,

Με τη συνεργασία και τη βοήθεια σου με τον κυρίαρχο, με το κτύπημα που πισώ-

πλατα κατάφερες στον αγώνα μας, έγινες το σύμβολο της ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ.

Κρ.Τ.,

Ό,τι αποτελούσε για τους ελεύθερους λαούς στον τελευταίο πόλεμο το όνομα του

Κουίσλιγκ, το ίδιο νόημα έχει για τον αγωνιζόμενο Κυπριακό Λαό και τα ίδια ακρι-

βώς συναισθήματα γεννά η προφορά του ονόματος σου.

Δεν υπάρχει για σένα. εξιλέωση και καθαρμός... κι’ ουδέποτε, αν έχεις ίχνη συ-

νειδήσεως Ελληνικής, θα βρεις ψυχικό καταλάγιασμα, εκτός... εκτός... αν ο ίδιος,

αυταναγκαστικά, θέσης πια τέρμα στη ζωή σου...

Κι’ ο ηθικός νόμος προστάζει, διακηρύσσει:

ΑΡΝΗΣΙΠΑΤΡΙΔΕΣ,

Όσοι θα τολμήσετε να υποβάλετε υποψηφιότητα στα πλαίσια της πρωτάκουστης

αυτής απάτης που λέγεται «Κυπριακό Σύνταγμα» μετρήστε τις στιγμές της ζωής σας,

κάνετε τη διαθήκη σας και τη στερνή εξομολόγηση κι’ ετοιμασθείτε για το μεγάλο

ταξίδι σας. Ίσα με τότε θα περιμένουμε... και να θυμάστε... Για τον Έλληνα αρκεί μο-

νάχα η ιδέα του ΗΘΙΚΟΥ νόμου για να τον ωθήσει στην πράξη και να τον κάμει να

τηρήσει την υπόσχεσή του...

24 Αυγούστου 1954                            ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΟΜΙΤΑΤΟΝ

Σημείωση : Από το φυλλάδιο αφαιρέθηκε το πλήρες όνομα του προς ον απευθυνόταν
και δημοσιοποιούνται μόνο τα αρχικά του ονόματος και του επώνυμου του. Το φυλλάδιο
κυκλοφόρησε στις Πλάτρες κι όχι στο συλλαλητήριο της Φανερωμένης του 1954, όπως σ’
έκδοση δημοσιεύτηκε.

Αργότερα ο Ρένος Κυριακίδης θα εξομολογηθεί στον γράφοντα ότι η αποτυχία
εκείνη οδηγούσε στην ανάγκη σύστασης ομάδας εκπαίδευσης στην ένοπλη αντί-
σταση με σαμποτάζ κι άλλες καταδρομικές ενέργειες σε βάρος της αποικιοκρα-
τικής διακυβέρνησης του νησιού.
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Όμως, το μήνυμα στις βρετανικές κατοχικές αρχές δόθηκε. Ο εκρηκτικός μη-
χανισμός από μέρους τους ανευρέθηκε, οι κομμένες τηλεφωνι κές γραμμές επι-
σημάνθηκαν και, το σπουδαιότερο, το πρώτο επανα στα- τικό φυλλάδιο που
κυκλοφόρησε - πολλές βδομάδες πριν αρχίσει την κυκλοφορία της η παράνομη
πολυγραφημένη εφημεριδούλα Ένωσις από τον αγωνιστή ιεράρχη Παπάσταυρο
Παπαγαθαγγέλου - περιήλθε στα χέρια εκατοντάδων κατοίκων των Πλατρών και
των χιλιάδων επισκεπτών του κατ’ εξοχήν θερινού θερέτρου της Κύπρου και με-
ταδόθηκε από τον Πέτρο Στυλιανού στις εκπομπές της «Ώρας του Κυπρίου φοι-
τητού» από το τμήμα βραχέων του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας Αθηνών.

Ενώ όμως το Δ.Σ. της ΕΦΕΚ συνέχιζε τις πολυσχιδείς στην Αθήνα και στην
Κύπρο δραστηριότητές του (με τις ριζοσπαστικές ραδιοφωνικές του εκπομπές
προς την Κύπρο, τις λαϊκές κινητοποιήσεις υπέρ της Κύπρου, τη δημοσιογρα-
φική προβολή των πολυσχιδών δραστηριοτήτων του κ.ά.), πραγματοποιήθηκε το
φθινόπωρο του 1954, πολύ δηλαδή πριν κάμει την εμφάνισή της η ΕΟΚΑ την
1η τ’ Απρίλη του 1955,στο σπίτι του υποφαινομένου, στην οδό Ερυθραίας 6,
στο Βύρωνα, ιδιοκτησίας της Θεοδώρας Παπαβασιλείου, συνάντηση μεταξύ του
και του Ρένου Κυριακίδη, κατά την οποία τέθηκαν οι βάσεις για τη δημιουργία
της πρώτης κυπριακής επαναστατικής οργάνωσης. Έτσι, μετά τον ΟΚΕΠΑ και
την ΕΦΕΚ μεταγενέστερα, ο σκληρός, θα λέγαμε, πυρήνας των φοιτητών συνι-
στούσε τον τρίτο πυλώνα δράσης, την ΚΑΡΗ, που αναλύεται ως: Κυπρίων Αγω-
νιστών Ριψοκίνδυνοι Ηγέτες.

Κατά τη συνάντηση καθορίστηκαν οι βασικοί στόχοι της Οργάνωσης, που με-
ταξύ άλλων διελάμβαναν:

1) Την ανάληψη δυναμικού ένοπλου αγώνα στην Κύπρο με ανατινάξεις κυβερ-
νητικών κτηρίων, άλλες δολιοφθορές και καταδρομικές επιχειρήσεις κατά
της βρετανικής αποικιοκρατικής παρουσίας.

2) Τη στρατολόγηση εξαιρετικά εχέμυθων φοιτητών/ στελεχών για την προπα-
ρασκευαστική τους εκπαίδευση.

3) Για κάθε νεοεισερχόμενο στέλεχος έπρεπε να υπάρχει απόλυτη ομοφωνία από
μέρους όλων ανεξαίρετα των παλαιότερων στελεχών.

4) Ως συντονιστής της όλης πρωτοβουλίας επιλεγόταν ο Ιωάννης Χ” Παύλου Ιω-
αννίδης, αδελφός του πρώην βουλευτή και πολιτικού εξόριστου της Οκτω-
βριανής εξέγερσης, Γεωργίου Χατζηπαύλου.

Τόσον οι συσκέψεις όσον και η θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση διεξα-
γόταν στο σπίτι του Ιωάννη Χ”Παύλου Ιωαννίδη, βασικά στην οδό Σκουφά 12,
στην Αθήνα, καθώς και στο εξοχικό του σπίτι στην Κηφισιά.

Ο πρώτος που προσεγγίστηκε με εισήγηση του Πέτρου Στυλιανού να συμμε-
τάσχει ήταν ο συγκάτοικος, συμφοιτητής και συγχωριανός του, ο Θάσος Σοφο-
κλέους —με έντονη δραστηριότητα στον ΟΚΕΠΑ και στην ΕΦΕΚ—που
προθυμότατα αποδέχτηκε την πρόταση.

Σε αμέσως επόμενο στάδιο προσεγγίστηκαν κι εντάχθηκαν στην ΚΑΡΗ οι:
Φώτης Παπαφώτης, Νίκος Αγγελίδης, Αντρέας Νέστορος, Νίκος Σπανός,
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Αντρέας Λαμπριανίδης, Νίκος Έλληνας, Τάκης Αριστείδης, Κύπρος Παπαδό-
πουλος, Χρύσανθος Κακογιάννης, Τάκης Κάιζερ, Πάμπης Κολνάκος, Πιερής
Χ”Κώστα και ο Χρύσανθος Σαρηγιάννης, μετέπειτα μητροπολίτης Μόρφου.

Για σκοπούς απόλυτης «στεγανοποίησης» η 16μελής ομάδα διαχωρίστηκε σε
δύο ομάδες, από οκτώ μέλη η κάθε μια.

Η ΚΑΡΗ ευτύχησε να έχει συντονιστή της τον αγνότατο πατριώτη Ιωάννη
Χ”Παύλου Ιωαννίδη. Μια προτομή του μετά το θάνατο του ανεγέρθηκε με έγ-
γραφη πρόταση του Πέτρου Στυλιανού, πρώην δημάρχου Έγκωμης στο Δήμο
Έγκωμης, στο πάρκο Αγίας Σοφίας. Ο Ιωαννίδης, που τον είχε συστήσει στο Ρένο
Κυριακίδη ο Παπάσταυρος Παπαγαθαγγέλου, ολοπρόθυμα πρόσφερε όλο του
το είναι στην προσπάθεια θεωρητικής και πρακτικής εξάσκησης των μελών της
ΚΑΡΗ.

Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί πως ο Παπάσταυρος Παπαγαθαγγέλου αρχικά
εισηγήθηκε στον Ρένο Κυριακίδη το όνομα του ναυάρχου Καλιανέση, προκειμέ-
νου να αναλάβει την εκπαίδευση των Κυπρίων φοιτητών της ΚΑΡΗ. Πράγματι,
μετά από σχετική τηλεφωνική επικοινωνία η συνάντηση διευθετήθηκε στο σπίτι
του ναυάρχου.

Στη συνάντηση πήραν μέρος οι: Ρένος Κυριακίδης, Πέτρος Στυλιανού, Τάκης
Κάιζερ και ένας ακόμη Κύπριος φοιτητής. Η τετραμελής ομάδα άκουσε το ναύ-
αρχο -ύστερα από την αναφορά σε γενικής φύσεως θέματα, σχετικά με την
Κύπρο - να θέτει τις προϋποθέσεις του, κάτω από τις οποίες θα μπορούσε να
αναλάβει την εκπαίδευση στα όπλα των μελών της ΚΑΡΗ. Πρώτιστη προϋπόθεση
που ο ναύαρχος έθεσε ήταν η δολοφονία των «καπήλων» - όπως τους χαρακτή-
ριζε - του κυπριακού προβλήματος. Και σαν πρώτιστο τέτοιο κάπηλο ο ναύαρχος
κατονόμαζε ευθέως τον Κύπριο Κυρ. Καρ.

Μετά από σχετική συζήτηση, οι τέσσερις φοιτητές απάντησαν στο ναύαρχο
πως θα συζητούσαν με πολλή προσοχή τις προτάσεις του. Κάθισαν, μετά την
έξοδό τους από την οικία του ναυάρχου, σε παρακείμενο πάρκο και συζήτησαν
τα παρακάτω βήματα. Πρώτος πήρε το λόγο ο υποφαινόμενος και τόνισε:

- Εγώ δεν συμφωνώ πως πρέπει να προχωρήσουμε σε εκτελέσεις «καπήλων»
του Κυπριακού προτού αρχίσει ο ναύαρχος την εκπαίδευση μας. Να σκοτώ-
σουμε, συνέχισε, Κύπριους και μάλιστα «εν μέσαις Αθήναις», το θεωρώ πράξη
παραφροσύνης.

Οι άλλοι συναίνεσαν ομόφωνα. Έτσι η λύση του ναυάρχου αποκλείστηκε. Ευ-
τυχώς, ο Παπάσταυρος πρότεινε στον Ρένο Κυριακίδη τη λύση Ιωάννη Χ’Παύλου
Ιωαννίδη. Εκπαιδευτές της ομάδας ήταν ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθη-
νών Γεώργιος Κοντόπουλος, υφηγητής της Αστρονομίας, τώρα μέλος της Ακα-
δημίας Αθηνών, ένας λαμπρός επιστήμονας κι εξαίρετος άνθρωπος, που
παρέδωσε τα πρώτα μαθήματα στο πιστόλι και τη χειροβομβίδα, αλλά και στις
νάρκες, στην κατάληψη στόχων με την τακτική «πυρ και κίνηση», στην παραλ-
λαγή (καμουφλάζ) και γενικά στην τακτική του Μηχανικού, στην Καισαριανή.
Επίσης μαθήματα παρέδωσαν ο Κύπριος στρατηγός του Ελληνικού Στρατού Με-
νέλαος Παντελίδης, ο Κύπριος λοχαγός του Ελληνικού Στρατού Άθως Μυριαν-
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θόπουλος και, κατ’ εξοχήν, ο Κρητικός συμφοιτητής στην ΑΣΟΕ, Κώστας Μπα-
ντουβάς.

Σε συνεργασία με τον Κώστα Μπαντουβά, τον αδελφό του, γιατρό στην Αθήνα,
καθώς και τον πατέρα και τον θείο του, τους αδελφούς καπεταν-Μανώλη και
Γιάννη Μπαντουβά, ηρωικούς οπλαρχηγούς στην αντίσταση κατά της γερμανι-
κής κατοχής στην Κρήτη, στο Ηράκλειο κ.α., μια ομάδα αγωνιστών της ΚΑΡΗ,
από τους Πέτρο Στυλιανού (που ανέλαβε υπεύθυνος της αποστολής με πρόταση
του Γιάννη Ιωαννίδη), Θάσο Σοφοκλέους, Αντρέα Νέστορος, Χρύσανθο Κακο-
γιάννη, Τάκη Κάιζερ, Πιερή Χ”Κώστα, Τάκη Αριστείδη, κατέβηκε στην Κρήτη -
ο Ρένος Κυριακίδης κατέβηκε στην Κύπρο για συνάντηση με τον Παπάσταυρο
Παπαγαθαγγέλου, που τον έφερε σ’ επαφή με τον αρχηγό της ΕΟΚΑ Γεώργιο
Γρίβα-Διγενή— κι εξασκήθηκε από τους Κώστα Μπαντουβά και τους δύο αδελ-
φούς (οπλαρχηγούς στην αντίσταση κατά των Γερμανών κατακτητών της Κρήτης)
στην τακτική του ανταρτοπόλεμου στα βουνά του Ψηλορείτη. Παράλληλα εξα-
σκήθηκε στη λύση και συναρμολόγηση, με κλειστά τα μάτια, των όπλων: πιστο-
λιού, χειροβομβίδας, ιταλικής αραβίδας, αυτόματου (ττόμσον) κ.ά. όπλων που
είχαν κρυμμένα στα μεγάλα οπλοστάσια τους οι αδελφοί Μπαντουβά. Οι προ-
σπάθειες που ο Κώστας Μπαντουβάς κατέβαλε ήταν πραγματικά και συγκινη-
τικές και συγκλονιστικές. Επέμενε στην ταχύρρυθμη εκπαίδευση, στον εθισμό
στη σκληρή διαβίωση των ανταρτών, με την ταυτόχρονη νυχθημερόν εγκαταβίωση
στον ορεινό όγκο του Ψηλορείτη.

Η ομάδα επέστρεψε σε λίγο στην Αθήνα. Με την επιστροφή της σημειώθηκε
κι η παρουσία της ΕΟΚΑ την πρώτη τ’ Απρίλη. Το γεγονός αυτό γέμισε με ανά-
μεικτα συναισθήματα τους άντρες της ΚΑΡΗ, λύπης στο αρχικό στάδιο, γιατί η
πρωτοβουλία της επαναστατικής εξέγερσης ξέφευγε από τα χέρια τους, αλλά και
χαράς ταυτόχρονα γιατί, επιτέλους, η απάντηση στους υπερφίαλους κομπα-
σμούς των αποικιοκρατών διδόταν με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο. Ταυτό-
χρονα, επέστρεφε από την Κύπρο στην Αθήνα κι ο Ρένος Κυριακίδης, που
μετέφερε το μήνυμα του αρχηγού της ΕΟΚΑ για άμεση κάθοδο των φοιτητών
στην Κύπρο για ανάληψη δράσης ενόψει δύο παραγόντων: της έλλειψης καταρ-
τισμένων στελεχών που θα εκπαίδευαν τους άντρες της ΕΟΚΑ στη χρήση των
όπλων, καθώς και της αποψίλωσης που σημειώθηκε στις τάξεις της Οργάνωσης
με τις συλλήψεις των: Σωκράτη Λοϊζίδη, Μάρκου Δράκου, Σταύρου Ποσκώτη,
Μιχαλάκη Παρίδη, Γιώργου Λυκούργου, Ξάνθου, Ιάκωβου Καϊσερλίδη και
άλλων ηγετικών στελεχών της.

Όμως η εκπαίδευση των μελών της ΚΑΡΗ δεν ήταν ακόμα απολύτως πλή-
ρης. Κι ο χρόνος της καθόδου περιορισμένος. Έτσι, ο συντονιστής της ΚΑΡΗ,
ο Γιάννης Ιωαννίδης, ανέθεσε στον γράφοντα να προσεγγίσει ένα- ένα τα μέλη
της οργάνωσης ξεχωριστά, προκειμένου να δώσει το μήνυμα του αρχηγού της
ΕΟΚΑ και να συνεννοηθεί με τους άντρες της ΚΑΡΗ να συστρατευθούν στις
τάξεις της ΕΟΚΑ και να κατεβούν εσπευσμένα -σε 48, μάλιστα, ώρες- στην
Κύπρο, διακόπτοντες, προ της κανονικής λήξης των πανεπιστημιακών μαθη-
μάτων, τις σπουδές τους. Ο Πέτρος Στυλιανού μίλησε με όλους τους συναγω-
νιστές - εκτός από τους Ρένο Κυριακίδη, Θάσο Σοφοκλέους και τον ίδιο,
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φυσικά, που είχαν ήδη συναντηθεί με τον Γιάννη Ιωαννίδη κι έριξαν τον κύβο
- και οκτώ συνολικά δήλωσαν άμεση αποδοχή της πρότασης. Οι συναγωνιστές
ήσαν οι: Ρένος Κυριακίδης, Θάσος Σοφοκλέους, Φώτης Παπαφώτης, Αντρέας
Νέστορος, Αντρέας Λαμπριανίδης, Νίκος Αγγελίδης, Κύπρος Παπαδόπουλος
και Πέτρος Στυλιανού.

Ο πρώτος φοιτητής που ο υποφαινόμενος προσέγγισε - επισκεπτόμενός τον
στο σπίτι του —ήταν ο Ανδρέας Νέστορος, πρωτοετής φοιτητής της Ιατρικής.
Όταν ενημερώθηκε για την ανάγκη άμεσης καθόδου τους στην Κύπρο, ο Α. Νέ-
στορος τόσο πολύ ενθουσιάστηκε που πέταξε ψηλά στο ταβάνι τα βιβλία της Ια-
τρικής και φώναξε:

- Επιτέλους, τα ψέματα τελειώσανε! Τώρα θ’ αναμετρηθούμε με τους κυρίαρ-
χούς μας.

Αυτή ήταν η πρώτη κίνηση.

Εδώ ανοίγουμε μια μικρή παρένθεση: Για σκοπούς πληρέστερης ενημέρωσης
αναφέρουμε πως οι εκπαιδευτές των φοιτητών της ΚΑΡΗ ήταν οι πιο κάτω:

- Ο Γεώργιος Κοντόπουλος, υφηγητής της Αστρο νομίας στο Πανεπιστήμιο
Αθηνών, μέλος στη συνέχεια της Ακαδημίας Αθηνών. Ο Κοντόπουλος εκπαίδευσε
τους φοιτητές στα όπλα του Μηχανικού, στην παραλλαγή και στην τακτική «πυρ
και κίνηση». Ευγενέστατος, προσηνής, ενθάρρυνε τον καθένα ξεχωριστά στην
όλη διαδικασία της εκπαίδευσης.

- Ο Κώστας Μπαντουβάς και ο γιατρός, αδελφός του, Μανόλης. Ο Κώστας
Μπαντουβάς, επανειλημμένα βουλευτής και υπουργός στη συνέχεια, τους εκ-
παίδευσε στα βουνά του Ψηλορείτη στην τακτική του ανταρτοπολέμου: πορείες
νυκτερινές, με απόλυτη σιωπηρή τακτική, πολλές φορές υπό βροχήν, παγίδευση
του αντιπάλου, πρόσθετα από τη λύση και συναρμολόγηση των όπλων με κλειστά
(με επιδέσμους) τα μάτια. Ο Κώστας διακρινόταν για την ακατάβλητη ζωτικότητά
του, την απρόσκοπτη διακίνηση ακόμη και στο βαθύτερο σκοτάδι, αλλά και τη
φοβερή έφεσή του να κατεβεί μαζί τους στην Κύπρο. Εκπαιδευτές υπήρξαν επί-
σης οι οπλαρχηγοί στον αντάρτικον αγώνα κατά των Γερμανών κατακτητών Μα-
νόλης και Γιάννης Μπαντουβάς. Σε κάποιες στιγμές ο Μανόλης Μπαντουβάς
επιθεωρούσε τους εκπαιδευόμενους φοιτητές καβάλα στ’ άλογο. Ο Μανόλης δια-
κρινόταν για την τεράστια δύναμή του. Μια φορά, σε γεύμα στο σπίτι του στο
Ηράκλειο, ο Πέτρος Στυλιανού δεν ολοκλήρωσε (από ντροπή) το φαγητό που
τους προσφέρθηκε. Ο Μανόλης Μπαντουβάς τον χτύπησε χαϊδευτικά, ενθαρρυ-
ντικά στην ωμοπλάτη, μα το χτύπημα ήταν τόσο βαρύ που ταρακουνήθηκε σύ-
γκορμος. Σε μια άλλη περίπτωση, όταν κάποιοι ζήτησαν να τον ειρωνευθούν για
κάποιο προσωπικό θέμα, τους άρπαξε και τους δύο και σαν πανάλαφρο φορτίο
τους πέταξε κάτω από τα τείχη του Ηρακλείου.

- Εκπαιδευτής ήταν επίσης ο Κύπριος στρατηγός Μενέλαος Παντελίδης, από
τις αγνότερες μορφές του κυπριακού αγώνα, μεταπελευθερωτικά αρχηγός του
κυπριακού στρατού, ο Κύπριος λοχαγός του Ελληνικού Στρατού Άθως Μυριαν-
θόπουλος, που επέμεινε, παράλληλα με την εκπαίδευση, να δίδουν οι φοιτητές
το παρών τους και σε κινητοποιήσεις υπέρ της Κύπρου, πρόταση που ο Πέτρος
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Στυλιανού την απέρριψε, επικαλούμενος τον κίνδυνο να τους απαγορεύσουν οι
βρετανικές αρχές της Κύπρου την κάθοδο τους στην Κύπρο.

- Εκπαιδευτής για βραχύτατο χρονικό διάστημα υπήρξε και ένας απόστρατος
Κρητικός, που δεν αποκάλυψε το όνομά του, και που έδειξε απροθυμία να συ-
νεχίσει όταν συναντήθηκε με ορισμένους φοιτητές.

- Εκπαιδευτής για σύντομο διάστημα υπήρξε και ο κυπριακής καταγωγής
λοχαγός του Ελληνικού Στρατού Παπακυριακού.

Χώροι που αξιοποιήθηκαν για εκπαίδευση των φοιτητών της ΚΑΡΗ ήταν οι
πιο κάτω:

Η κατοικία στην οδό Σκουφά αρ. 12, στο Κολωνάκι, Αθήνα.

Η κατοικία στην οδό Κύπρου αρ. 21, Κηφισιά, Αθήνα.

Η κατοικία στην οδό Πάρου, στην Κηφισιά, Αθήνα.

Η κατοικία της οδού Πεντέλης αρ. 8, Αθήνα.

Η οικία Παπακυριακού, στον οικισμό Παπάγου, Αθήνα.

Η κλινική του Μανόλη Μπαντουβά, στην οδό Αβέρωφ 21, Αθήνα.

Το εργαστήριο αστρονομίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, με προϊστάμενο τον
καθηγητή Κοντόπουλο.

Το σκοπευτήριο Καισαριανής και το παρακείμενο κέντρο σκοποβολής με
φλόμπερ.

Ο Αη-Γιάννης ο Κυνηγός, όπου γίνονταν μαθήματα παραλλαγής, ρίψης χει-
ροβομβίδων κ.ά., από τον καθηγητή Γεώργιο Κοντόπουλο.

Στην Κηφισιά, όπου γίνηκαν περιορισμένα μαθήματα ιππασίας.

Η οικία των αδελφών Μπαντουβά. Στο τεράστιο (μυστικό) οπλοστάσιο γίνο-
νταν μαθήματα λύσης και συναρμολόγησης όπλων με κλειστά μάτια.

Στα βουνά του Ψηλορείτη (Κρήτη) όπου γίνονταν για δέκα περίπου μέρες, νυ-
χτερινά, βασικά, μαθήματα στο αντάρτικο, κατ’ εξοχήν από τον Κώστα Μπα-
ντουβά και τους αδελφούς οπλαρχηγούς Μανόλη και Γιάννη Μπαντουβά.

Εδώ κλείνει η παρένθεση.

Η δεύτερη κίνηση αναλήφθηκε όταν, με πρωτοβουλία του Πέτρου Στυλιανού,
ανακαλύφθηκε στην Καισαριανή σκοπευτήριο με χρήση φλόμπερ. Ανακοίνωσε
την «ανακάλυψη», γίναν τα πλείστα μέλη της ΚΑΡΗ μέλη του σκοπευτηρίου κι
άρχισαν, έστω και με το φλόμπερ, να ρίχνουν. Όμως σύντομα επισημάνθηκε,
από τον ίδιο και πάλιν, το γεγονός πως σε λίγες εκατοντάδες μέτρα νοτιότερα
υπήρχεν εν ενεργεία πεδίο βολής του Ελληνικού Στρατού, όπου Έλληνες στρα-
τιώτες εκπαιδεύονταν στη βολή του τυφεκίου ΜΙ από απόσταση 300 μέτρων.
Έτσι, μετά την αποπεράτωση των ρίψεων με το φλόμπερ, προσέγγιζαν τον εκά-
στοτε επικεφαλής Έλληνα αξιωματικό με την παράκληση να δοθεί και σ’ αυτούς
η δυνατότητα ρίψης μερικών βολών. Ο επί καθήκοντι αξιωματικός συναινούσε,
ίσως γιατί καταλάβαινε από την προφορά την κυπριακή καταγωγή των σπου-
δαστών, παραχωρώντας τους μια σφαιροθήκη με έξι σφαίρες στον καθένα.
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Για μερικές μέρες η εξάσκηση προχωρούσε κανονικά.

Όμως το πλήρωμα του χρόνου για την κάθοδο στην Κύπρο είχε φτάσει. Ο
Ρένος Κυριακίδης με τον Γιάννη Ιωαννίδη προσέγγισαν τον αγωνιστή Αρχιεπί-
σκοπο Αθηνών Σπυρίδωνα, παρακαλώντας τον να καλύψει τα εισιτήρια καθόδου
των φοιτητών στην Κύπρο. Και η έγκριση δόθηκε.

Μνεία έστω απλή -αναλυτικότερη στον υπό έκδοση συναφή τόμο - επιβάλλε-
ται να γίνει του γυναικείου τμήματος της ΚΑΡΗ, με τις Κλαίρη Ξενίδου - Αγγε-
λίδου, φοιτήτρια της Φιλοσοφικής Σχολής, Ρούλα Γιαλου - ρί δου-Ιργιώτου,
φοιτήτρια της Φιλοσοφικής Σχολής, Αντιγόνη Ελευθερίου Παπακωνσταντίνου,
επίσης φοιτήτρια της Φιλοσοφικής Σχολής και άλλες.

Οι φοιτητές της ΚΑΡΗ, κατεβαίνοντας στην Κύπρο μόλις που πρόλαβαν και
μυστικά πάντρεψαν σε μια συγκινητική, για να μην πω συγκλονιστική, τελετή
τον Νίκο Αγγελίδη με την Κλαίρη, με παράνυμφο τον καθηγητή της Φιλοσοφικής
στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Ιωάννη Θεοδωρακόπουλο, κι ανέλαβαν οι πλείστοι
ως τομεάρχες σε ορεινές, βασικά, περιοχές: Ο Ρένος Κυριακίδης με τον Ανδρέα
Νέστορος τον τομέα Πιτσιλιάς, ο Πέτρος Στυλιανού με τον Νίκο Αγγελίδη τον
τομέα Σολιάς, Κύκκου, Μαραθάσας, Τηλλυριάς, ο Θάσος Σοφοκλέους - μετά τη
μετακίνηση του Αυξεντίου στην οροσειρά του Τροόδους- τον τομέα Πενταδάκτυ-
λου - Κερύνειας, ο Φώτης Παπαφώτης τον τομέα Καρπασίας, ο Κύπρος Παπα-
δόπουλος και ο Αντρέας Λαμπριανίδης τον τομέα της Πάφου και ο Νίκος
Σπανός αρχικά ως στενός συνεργάτης του Αυξεντίου και στη συνέχεια ως τομε-
άρχης του Νοτιοανατολικού τομέα Πιτσιλιάς.

Όπως ήδη αναφέρθηκε ο Διγενής ανέθεσε στον Πέτρο Στυλιανού την Οργά-
νωση και εκπαίδευση ανταρτών του μεγάλου τομέα: Σολέας (περιλαμβανομένου
του Κύκκου, Κάμπου, Τσακκίστρας), Τηλλυριάς, Μαραθάσας, στόχος που τε-
λικά επιτεύχθηκε και που ο Διγενής στα απομνη - μονεύματά του κάνει (όχι μόνο
για τον Στυλιανού, αλλά και για όλους τους φοιτητές / τομεάρχες) σχετική εύ-
φημη μνεία. Με νυκτερινές πορείες, λύσεις και συναρμολογήσεις όπλων, με θε-
ωρητική και πρακτική υπόδειξη, με επιτόπιες επισκέψεις σε χωριά του τομέα σε:

Μουτουλλά, Πεδουλά, Καλοπαναγιώτη, Πύργο, Λεύκα -0 σημαντικός εδώ ο
ρόλος κι η βοήθεια του αγωνιστή ιερέα, Παπαευριπίδη Ιωαννίδη – Κάμπο (που
επίσης σημαντική υπήρξεν η βοήθεια το ιερέα της κοινότητας), Πέτρα, Καραβο-
στάσι, Παχύαμμο, Ξερό, Γαληνή, Ποταμό του Κάμπου κ.ά., επιτεύχθηκαν οι βα-
σικοί στόχοι της οργάνωσης.

Σε δυο περιπτώσεις ο Πέτρος Στυλιανού μετέφερεν από την Κακοπετριάν
οπλισμόν (παραλαμβάνοντάς τον από τον αγωνιστή της Κακοπετριάς, Παπαδό-
πουλο) και τον μετέφερε (με το τουρκικό λεωφορείο, μάλιστα, της γραμμής) στον
τομέα της Λεύκας.

Δύο περίπου μήνες μετά την άφιξή τους στον τομέα τους, ο Νίκος Αγγελίδης
με απόφαση του αρχηγού της οργάνωσης μετακινήθηκε σ’ άλλο τομέα. Έτσι μο-
ναδικός υπεύθυνος στον τομέα παρέμεινε για άλλους δύο μήνες (τέσσερις συ-
νολικά) ο Πέτρος Στυλιανού.
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Σ’ όλο αυτό το διάστημα ο Πέτρος Στυλιανού εξάσκησε τις ομάδες του τομέα
στη λήψη και συναρμολόγηση των πιστολιών, των τουφεκιών (των ιταλικών αρα-
βίδων, που συναφώς διέθεταν), των αυτόματων (τύπου στεν), και του οπλοπο-
λυβόλου (τύπου μπρεν). (Το μεγάλο αντιαεροπορικό δεν μπόρεσαν να το λύσουν
/ συναρμολογήσουν, όπως δεν μπόρεσαν και Ελλαδίτες καθηγητές της περιοχής
(Κατσούλης, Μάσος) να το επιτύχουν. Εκπαίδευσεν επίσης τους αντάρτες του
τομέα στη χρήση της χειροβομβίδας, στις ανατινάξεις, στην όλη τακτική του
ανταρτοπόλεμου. (ιδιαίτερα την τακτική: «πυρ και κίνησης»), στην απόκρυψη,
στην επισήμανση των κατάλληλων στόχων για ενέδρες στην όλη περιοχή του
τομέα, στην κατασκευή κρησφύγετων, με νυκτερινές πορείες (στον Κύκκο – από
το Καλό χωριό της Λεύκας – μέχρι το Μοναστήρι κ.ά), στη λύση και συναρμολό-
γηση (με κλειστά μάτια) των όπλων, στις μεθόδους απόκρυψής τους.

Η θεωρητική εκπαίδευση βασικά διεξαγόταν στο σπίτι των αγωνιστών Κων-
σταντίνου και Σόλωνα Θ. Λοΐζου (στο Καλό χωριό της Λεύκας, όπου βασικά ο
Πέτρος Στυλιανού κρυβόταν) και στο σπίτι του αδελφού του, Γιωρκάτζη, στο
Ξερό (σε μια εγκαταλελειμένη αγροικία, στο βάθος ενός μεγάλου κάμπου, όπου
ο Πέτρος Στυλιανού για κάπου ένα δεκαπενταήμερο διέμενε κρυμμένος).

Ύστερα από προδοσία, ο Πέτρος Στυλιανού, Ανδρέας Πολυβίου και Σόλων
Λοΐζου συνελήφθησαν στο Καλό χωριό της Λεύκας, ενώ ασχολούνταν με τη συ-
γκέντρωση ξηράς τροφής κι απόκρυψή της στα ορεινά κρησφύγετα για τις
αντάρτικες ομάδες του τομέα. Μαζί τους συνελήφθηκαν ο ιερέας Παπα Ευριπί-
δης Ιωαννίδης, που όρκιζε τους αντάρτες του τομέα κι ακόμα άλλα 2-3 μέλη
της οργάνωσης, που ύστερα από λιγοήμερη κράτησή τους απολύθηκαν. Ο Πέ-
τρος Στυλιανού μεταφέρθηκε στα κρατητήρια του αστυνομικού σταθμού της
Πύλης Πάφου και μετά από τριήμερη κράτηση και τις σχετικές ανακρίσεις – ο
Πέτρος Στυλιανού ισχυρίστηκε πως πήγε στο Καλό χωριό ύστερα από ιατρική
υπόδειξη, γιατί από την εντατική πνευματική εργασία του συνεστήθη η απόλυτη
ανάπαυση για μερικές εβδομάδες. Τελικά κατηγορήθηκε για συμμετοχή σε πα-
ράνομη Οργάνωση, αλλά ελλείψει αποδειχτικών στοιχείων συνελήφθηκε με βάση
τον πρόσφατα ψηφισθέντα (τότες) νόμο περί προσωποκρατήσεως και του δόθηκε
ο αριθμός D.P. (Stained Person – κρατούμενο πρόσωπο, αρ. 81). Συμπληρωμα-
τικά στην κάρτα του κελιού του αναφερόταν ως “date of discharge” – ημερομη-
νία απόλυσης: until His Excellency the Governor’s pleasure: - μέχρι της
επιθυμίας του εξοχότατου Κυβερνήτη», και οδηγήθηκε στο συγκρότημα των Κε-
ντρικών Φυλακών που φυλακίζονταν οι Πολιτικοί Κρατούμενοι. Μαζί με τον
Πέτρο Στυλιανού οδηγήθηκαν στα κρατητήρια των Κεντρικών Φυλακών και οι
συναγωνιστές του Ανδρέας Πολυβίου και Κων/νος Λοΐζου. 

Δυο-τρεις μέρες μετά τη σύλληψή του και τον εγκλεισμό του στα κρατητήρια
των Κεντρικών Φυλακών, ο Πέτρος Στυλιανού οργάνωσε μαχητική εκδήλωση
διαμαρτυρίας, με τους κρατούμενους να ζητούν με φωνές δυνατές την άμεση
απόλυσή τους, καταθρυμματίζοντας όλα τα φθηνής κατασκευής ξύλινα αντικεί-
μενα των κελιών τους: (ξύλινα), τραπέζια, (ξύλινα) κρεβάτια, ξύλινα σκαμνάκια
κ.ά. και καταθρυμματίζοντες τις στάμνες του πόσιμου νερού.
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Οι βρετανοί στρατιώτες περικύκλωσαν τις Κεντρικές Φυλακές. Κι όταν σ’
απάντηση της ερώτησης του Διευθυντή των Φυλακών συνταγματάρχη Άϊρονς, ο
Πέτρος Στυλιανού του απάντησε: “We want our Personal Freedom”, («Ζητάμε
την προσωπικήν ελευθερία μας»), οι Άϊρονς και Φορμπς (Διευθυντής και Υποδι-
ευθυντής των φυλακών αντίστοιχα), πέσαν πάνω του και γρονθοκόπησαν με
λύσσα πρωτοφανή στο κεφάλι και στο στήθος, μ’ αποτέλεσμα να του σπάσουν
τα τύμπανα και των δυο αυτιών και να μην ακούει για ένα περίπου μήνα.

Την άλλη ακριβώς του επεισοδίου μέρα οι κρατούμενοι αγωνιστές μεταφέρ-
θηκαν βιαστικά με αστυνομικές κλούβες στο μεσαιωνικό κάστρο της Κερύνειας.
Στη διαδρομή ο Πέτρος Στυλιανού ετοίμασε φέιγ-βολάν που οι μεταφερόμενοι
κρατούμενοι σκόρπιζαν από κάποιες χαραμάδες (από τις αστυνομικές κλούβες)
που μεταφέρονταν σ’ όλες τις κατοικημένες περιοχές απ’ όπου διέρχονταν. Τα
φέιγ βολάν περιείχαν συνθήματα κατά της βάναυσης συμπεριφοράς των Άγγλων
αξιωματικών, ζητούσαν την άμεσην απελευθέρωση των κρατουμένων κι αξίωναν
την Ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Κατά την είσοδό τους στο φρούριο οι
κρατούμενοι τραγουδούσαν πατριωτικά τραγούδια. Κερυνειώτες που έτυχε να
παρα βρίσκονται στη διαδικασία εγκλεισμού τους στο φρούριο, ενθου σια σμένοι
με τη στάση των κρατούμενων, ξέσπασαν σε αυθόρμητα, ζωηρά χειροκροτήματα.

Ο Πέτρος Στυλιανού οργάνωσε επανειλημμένες εκδηλώσεις αντίδρασης κατά
της κράτησης – που σε πολλές περιπτώσεις εκτυλίχθησαν σε βίαιες συγκρούσεις
μεταξύ κρατουμένων και Βρετανών στρατιωτών, που σε μιαν περίπτωση οι κρα-
τούμενοι έσπασαν τις σιδερένιες τις πολεμίστρες των κελιών και ξεχύθηκαν στην
αυλή του κάστρου φωνάζοντες αντιβρετανικά συνθήματα. Οι Βρετανοί στρατιώ-
τες χρησιμοποίησαν για καταστολή της εξέγερσης δακρυγόνες βόμβες με αποτέ-
λεσμα κρατούμενοι στασιαστές να οδηγηθούν σε λιποθυμικές καταστάσεις.

Ως αποτέλεσμα των πολλαπλών δραστηριοτήτων του Πέτρου Στυλιανού, συ-
νελήφθηκε και μεταφέρθηκε για να κλειστεί σε απομόνωση σε ειδικά κελιά στις
κεντρικές φυλακές στη Λευκωσία.

Τα μεσάνυχτα της 23ης Σεπτεμβρίου 1955 ο Πέτρος Στυλιανού, σε συνεργασία
με άλλους δεκαπέντε κρατούμενους στο Φρούριο της Κερύνειας αντάρτες, δρα-
πέτευσε από το Φρούριο. Οι αντάρτες δραπέτευσαν από το Φρούριο. Οι αντάρτες
έσπασαν με σφυρί τα σίδερα της ανατολικής πολεμίστρας, χρησιμοποίησαν οκτώ
σεντόνια που έδεσαν μεταξύ τους με σπάγκους και κατάφεραν να διαφύγουν.
Από τους 16 αντάρτες, οι εφτά επανασυνελήφθηκαν. Οι Πέτρος Στυλιανού και
Μιχαλάκης Ρωσσίδης επανασυνελφήθηκαν, όταν μετέβησαν στο σπίτι του αρχη-
γού της Οργάνωσης Τάκη Κάιζερ για να εξασφαλίσουν αυτοκίνητα για μεταφο-
ράν των δραπετών ανταρτών, ύστερα από ολονύκτια δραματική καταδίωξή τους
από το βρετανικό στρατό. Σε μια περίπτωση κρύφτηκαν σε μικρό ξύλινο γεφύρι,
ενώ πάνω τους για ώρες βρίσκονταν Βρετανοί στρατιώτες…

Ο Πέτρος Στυλιανού απέστελλε Κρυφά από το Φρούριο της Κερύνειας μέσω
της Αρίστης Ρωσσίδη, αδελφής του Μιχ. Ρωσσίδη, επιστολές προς το τμήμα βρα-
χέων του ΕΙΡ και ειδήσεων στο Διευθυντή του Τμήματος Πύρρο Μπαμίχα, περι-
γράφοντας τις πανάθλιες / παντελώς απαράδεκτες συνθήκες κράτησής τους,
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που μεταδίδονταν από τον ραδιοσταθμό, ενώ μερικές δημοσιεύτηκαν και στον
αθηναϊκό τύπο. 

Οι κρατούμενοι του Φρουρίου, ύστερα από μια νέα, δυναμικήν ανταρσία, με-
ταφέρθηκαν εσπευσμένα στο στρατόπεδο συγκέντρωσης της Κοκκινοτριμιθιάς,
που μόλις τότες αποπερατώθηκε. Την ζωή και τις συνεχείς αντιπαραθέσεις των
κρατουμένων αγωνιστών με τις αρχές των φυλακών και τα βρετανικά στρατεύ-
ματα ο Πέτρος Στυλιανού τα δημοσίευσε στα 1966, στην ημερήσια κυπριακήν
εφημερίδα «Ελευθερία» και στη συνέχειαν εξέδωσε ειδικό βιβλίο με τον τίτλο:
«Το φρούριο της Κερύνειας: Η κράτηση και η απόδραση. Τα βασανιστήρια στον
Ενετικό Πύργο», που υπήρξε σημείο αναφοράς από πολλούς ερευνητές.

Από το στρατόπεδο της Κοκκινοτριμιθιάς ο Πέτρος Στυλιανού κατάφερε ν’
αποδράσει και πάλιν, ενώ επαναμεταφερόταν από το Γενικό Νοσοκομείο Λευ-
κωσίας στο στρατόπεδο, πηδώντας από την αστυνομική κλούβα. Κάτω και πάλιν
από μυθιστορηματικές συνθήκες – που δημοσιεύτηκαν στη νουβέλα του «Χρι-
στουγεννιάτικη απόδραση» στη συλλογή διηγημάτων του «Το πονεμένο τραγούδι
της Ρωμιοσύνης», – ο Πέτρος Στυλιανού μπόρεσε με τη βοήθεια της αδελφής του
συναγωνιστή του Ευάγγελου Ευαγγελάκη και τη βοήθεια του πατέρα Παπά
Σταύρου Παπαγα-  θαγ γέλου να ενσωματωθεί στο αντάρτικο. Με αυτοκίνητο που
οδηγούσε ο ήρωας Κυριάκος Μάτσης, ο Πέτρος Στυλιανού διέφυγε από τη Λευ-
κωσία και συνενώθηκε με την ανταρτικήν ομάδα του Γρηγόρη Αυξεντίου, που
δρούσε λίγο έξω από τα Λαγουδερά, στην τοποθεσία «Πεταούλια». 

«Όμως η παραμονή του στο κρησφύγετο Λαγουδερών (με τον Αυξεντίου) κρά-
τησε δυο μόνο κοστετράωρα – στη διάρκεια των οποίων ο Γρηγόρης Αυξεντίου
αφηγήθηκε στον Πέτρο Στυλιανού σημαντικά στοιχεία από την αγωνιστική του
δράση και ο Πέτρος Στυλιανού τα δημοσίευσεν. Ο αρχηγός της ΕΟΚΑ ζήτησε
από τον Γρηγόρη Αυξεντίου να μεταφερθεί ο Πέτρος Στυλιανού από την αντάρ-
τικη ομάδα του Αυξεντίου στη δική του, στα βουνά της Κακοπετριάς. Έτσι ο Πέ-
τρος μετακινήθηκε, ενσωματώθηκε με την αντάρτικη ομάδα του Διγενή στην
Κακοπετριά. Ο Διγενής – που «φιλοξένησε» τον Πέτρο Στυλιανού δύο νύκτες στο
ατομικό του κρησφύγετο, δίπλα, σ’ απόσταση λίγων μέτρων ήταν το κρησφύγετο
της αντάρτικης ομάδας Κακοπετριάς – ανέθεσε με γραπτό σημείωμα του / έγ-
γραφο στον Πέτρο Στυλιανού καθήκοντα αρχηγού των ΛΟΚ (Λόχων Ορεινών Κα-
ταδρομών) Κακοπετριάς, με άμεσο στόχο την αναδιοργάνωση του αντάρτικου
του δυτικού τομέα της Κακοπετριάς. Χαρακτηριστική ήταν η αναφορά του Δι-
γενή προς τον Πέτρο Στυλιανού: «Άμα θα σε κτυπούν θα βρίσκεις καταφύγιο
κοντά μου, κι όταν θα με χτυπούν θα βρίσκω καταφύγιο κοντά σου».

Μεταβαίνοντας στο νέο κρησφύγετο – που προειδοποιήθηκε από τους συνα-
γωνιστές στο κρησφύγετο Κακοπετριάς (με τον Διγενή), Λάμπρο Καυκαλλίδη και
Γρηγόρη Γρηγορά πως το κρησφύγετο ήταν γνωστό σε πλείστους κατοίκους της
Κακοπετριάς και τον πρότρεπαν να μην πάει, μιας κι ο ίδιος ο αρχηγός μαθαί-
νοντας, μετά τη Σπηλιά, απ’ όπου διέφυγε και καταφεύγοντας εκεί, πως ήταν
«προδομένο», διέταξεν άμεση αποχώρηση – ο Πέτρος διαπίστωσε πως τούτο
επανδρωνόταν από δυο μόνο νεαρούς αντάρτες – αποφοίτους κείνης της χρονιάς
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του Γυμνασίου Αμμοχώστου, τους Νίκο Βρακά και Ευθύμιο Ευθυμίου Ευθυ-
μίου – και δεν είχαν οργανώσεις φρούρησης (νυκτερινή κι ημερήσια). Ο Πέτρος
τους ανέφερε πως αύριο το πρωΐ κιόλας θα ξεκινούσε η φρούρηση, με τον ίδιο
ν’ αναλαμβάνει πρώτος καθήκοντα φρουρού. Ενώ όμως σε λίγες ώρες – χαρά-
ματα μετέβησαν στο παρατηρητήριο, μ’ έκπληξή τους διαπίστωσαν πως μεγάλη
στρατιωτική μονάδα κατευθυνόταν στο κρησφύγετο. Αστραπιαία τότες κατέβη-
καν στο κρησφύγετο, άρπαξαν τα όπλα και προσπάθησαν να διαφύγουν. Το κρη-
σφύγετο – όπως αργότερα αποκάλυψε στον Πέτρο Στυλιανού αγωνιστής της
Κακοπετριάς – προδόθηκε από μέλος της ΕΟΚΑ. Συγκεκριμένα, όπως του ανέ-
φερε ο εν λόγω αγωνιστής, ο καταδότης του κρησφυγέτου, μέλος - επαναλαμ-
βάνεται – της ΕΟΚΑ, παίζοντας τη νύχτα της 31ης Δεκεμβρίου 1955 προς την 1η

του Γενάρη του 1956 χαρτιά μ’ άλλους δυο συναγωνιστές του στην οργάνωση.
Ζήτησε να του επιστραφεί το ποσό που έχασε (τρεις χιλιάδες κυπριακές λίρες),
τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Ή μου δίνετε πίσω και τις τρεις χιλιάδες λίρες που
έχασα, ή – αντίθετα – πάω στην αστυνομία της Λεύκας και καταγγέλλω πως στην
τοποθεσία «βρυσί» της Κακοπετριάς υπάρχει κρησφύγετο με αντάρτες και
παίρνω από τους Άγγλους 5000 λίρες», απειλή που στην άρνηση των δύο φίλων
και συναγωνιστών του (που πήγαν να κοιμηθούν τον ύπνο του δικαίου), στο
τέλος υλοποίησε. Κι όμως οι δυο συναγωνιστές, έστω και αν δεν επέστρεψαν τα
χαράματα – που έπρεπε – μπορούσαν, σ’ αντίθετη περίπτωση, να ειδοποιήσουν
αμέσως τους αντάρτες να διαφύγουν. Έτσι, περικυκλωμένοι από χιλιάδες στρα-
τιώτες, που λίγο αργότερα, σαν καλοξημέρωσε, χρησιμοποίησαν κι ελικόπτερα,
αγωνίζονταν για ώρες να διαφύγουν. Όμως ο Πέτρος επέλεξε ν’ ακολουθήσει
αντίθετη πορεία απ’ εκείνη που βρισκόταν ο Διγενής (πορεία που θα ήταν καλυ-
πτική, ως δασώδης, της διαφυγής τους, για να μην εντοπισθούν τα κρησφύγετα
του Διγενή και των ανταρτών του, με αποτέλεσμα, ύστερα από δραματική πο-
λύωρη καταδίωξη να περικυκλωθεί σε χαράδρα και να συλληφθεί με τους άλ-
λους δυο αντάρτες. Στα λίγα δευτερόλεπτα από την επισήμανσή τους - οι κάνες
των ντουφεκιών των άγγλων στρατιωτών σχεδόν ακράγγιξαν την κεφαλή τους -
αντάλλαξε μια - δυο σκέψεις επί του πρακτέου με συναγωνιστή τον Νίκο Βρακά.
Συζητήθηκε στα βιαστικά να ανοίξουν πυρ. Όμως ήταν ολοφάνερο πως θα σκο-
τώνονταν αμέσως. Έτσι παραδόθηκαν. Σε σχετική ερώτηση των στρατιωτών (ήταν
“Gordon Hilanders”) τόνισαν πως «πολεμούμε για την ελευθερία μας». 

Οι αντάρτες παραδόθηκαν από τους G. H., σε Βρετανούς στρατιωτικούς. Ο Πέ -
τρος – κι οι άλλοι δυο αντάρτες – βασανίστηκε άγρια από ομάδα Βρετανών κομά-
ντος στα βουνά της Κακοπετριάς, που τον έστησαν – για εκτέλεση καθώς τον έβγα
λαν από τα υπόγεια του ξενοδοχείου Μακρή, στην Κακοπετριά. Σε κάποια φάση
στάθηκε για εκτέλεση, απόφαση όμως που τελικά δεν πραγματοποιήθηκε. Στο
στρατιωτικό αυτοκίνητο, που μεταφε-  ρόταν στις Κεντρικές Φυλακές
«πλαι σιώ θηκε» από άλλους δυο Άγγλους στρατιώτες που κάθισαν στο πισινό το
κάθισμα έχοντάς τον στη μέση ή στήνοντας βαθειά στ’ αυτιά του (τόσο το δεξί όσο
και τ’ αριστερό), τις κάννες των δυο τους πιστολιών, ενώ ο τρίτος άγγλος στρατιώ-
της, καθισμένος πλάι στον οδηγό είχε μπηγμένη την κάννη του πιστολιού του στο
ένα απ’ τα δυο ρουθούνια του, που από τα βασανιστήρια συνεχώς αιμορροούσαν.
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Κι όταν καμιά φορά ο Πέτρος, σιδηροδέσμιος, προσπαθούσε απέλπιδα με
τον αγκώνα να σταματήσει την αιμορραγία, σαδιστικά ο Άγγλος στρατιώτης
έχωνε πιο βαθειά την κάννη του πιστολιού του στο ρουθούνι του, απειλώντας
και βρίζοντας. Κάποια στιγμή κοντά στο Ξερό, ο Πέτρος ρώτησε της Άγγλους
στρατιώτες:

– Eδώ θα μ’ εκτελέσετε, όπως μου έχετε πει στα βασανιστήρια, στα υπόγεια
του ξενοδοχείου του Δράκου και να πείτε πως ξαναδραπέτευσα;

Οι Άγγλοι στρατιώτες τού το επιβεβαίωσαν. Όμως ο Πέτρος πρόσθεσε:

– Όμως πρόλαβα κι αποκάλυψα στους δύο ελληνοκύπριους αστυνομικούς του
σταθμού της Λεύκας τα σχέδιά σας. Κανένας δε θα πιστέψει ότι προσπάθησα,
αλυσοδεμένος, να δραπετεύσω. Θα καταλάβει πως με σκοτώσατε εν ψυχρώ.

Προς στιγμή οι Άγγλοι στρατιώτες τα ΄χασαν.

Όμως αμέσως πρόσθεσαν:

– Κι εδώ να μας γλυτώσεις, δε θα ξεφύγεις, με τόσα όπλα που κουβαλούσες,
την κρεμάλα…

Στη συνέχεια οι Άγγλοι στρατιώτες μετάφεραν τον Πέτρο στα κρατητήρια του
αστυνομικού σταθμού της Ομορφίτας. Εκεί, οι Άγγλοι ανακριτές με προεξάρχο-
ντα τον ελληνόγλωσσο Περέιρα, προσπάθησαν να τον πείσουν να μιλήσει επισεί-
οντάς του το αναπόδραστο της εκτέλεσής του. Εκεί τον επισκέφτηκε κι ο
Χάρτιγκ, που κι αυτός επέσεισε τον ίδιο θανάσιμο κίνδυνο που διέτρεχε. Χωρίς
όμως ουσιαστικό αποτέλεσμα στάθηκαν όλες τους οι προσπάθειες. Στα κρατη-
τήρια της Ομορφίτας είδαν τον Πέτρο οι συναγωνιστές της Αμμοχώστου, ο το-
μεάρχης Παύλος Παυλάκης κι ο αγωνιστής κι αργότερα συνεξόριστος Λοΐζος
Χατζηλοΐζου, που δημοσιοποίησαν αργότερα τη φρικτή κατάσταση που περιή-
γαγαν τον Πέτρο οι πράκτορες της Ιντέλλιτζενς. Από τα κρατητήρια του σταθμού
της Ομορφίτας ο Πέτρος μεταφέρθηκε στο μπλοκ «εφτά» των Κεντρικών Φυλα-
κών – το «κελλί των μελλοθάνατων», όπως προσφυώς χαρακτηρίστηκε, με τους:
Ρένο Κυριακίδη, Ανδρέα Δημητρίου, Αντρέα Ζάκο, Χαρίλαο Μιχαήλ, Αλέκο Πα-
νταζή κ.ά. συναγωνιστές.

Το στρατοδικείο – όπου οδηγήθηκε μετά τη 45νθήμερη κράτησή του στα κά-
θυγρα, ανήλιαγα κελιά, με ξανασπασμένα τα τύμπανα απ’ τα βασανιστήρια και
των δύο των αυτιών – ο Άγγλος στρατοδίκης Σω, τον καταδίκασε σε 15χρονη
φυλάκιση (μόλις και μετά βίας απέφυγε την κρεμάλα μιας κι ο νέος νόμος που
ψηφίστηκε προνοούσε την εκτέλεση και για την απλή οπλοκατοχή) μαζί με τους
άλλους δυο συναγωνιστές (Ευθυμίου και Βρακά).

Μετά την καταδίκη του ο Πέτρος οδηγήθηκε στις Κεντρικές Φυλακές. Εκεί
εκλέχτηκε μέλος της τριμελούς Επιτροπής Απόδρασης από τις Κεντρικές Φυλα-
κές – με τους Σωκράτη Λοϊζίδη και Σταύρο Ποσκώτη – καθώς και μέλος της
δεύτερης τριμελούς Επιτροπής που στις φυλακές συστάθηκε, της Πολιτιστικής
Επιτροπής των Φυλακών, με τους ίδιους πιο πάνω συναγωνιστές (Λοΐζίδη και
Ποσκώτη).

Στις φυλακές ο Πέτρος σε συνεργασία με τον ήρωα Μιχαλάκη Παρίδη διορ-
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γάνωνε επιμορφωτικά μαθήματα για τους κρατούμενους αντάρτες. Στη συνέ-
χεια, κι ύστερα από μυστική ψηφοφορία που διεξήγαγε ο Σ. Λοΐζίδης, εκλέχτηκε
μέλος της τριμελούς επιτροπής (με τους Σ. Λοΐζίδη και Ευγένιο Κότσαπα), που
κατήγγειλε στην επιτροπή των φυλακών, στην πρώτη και μοναδική ως τότε επί-
σκεψή της στις φυλακές, τις απάνθρωπες συνθήκες κράτησής τους.

Στις κεντρικές φυλακές οργάνωνε τις δυναμικές εξεγέρσεις των κατάδικων
ανταρτών για τις εκτελέσεις των αγωνιστών (Καραολή, Δημητρίου, Ζάκου, Μι-
χαήλ, Πατάτσου κ.ά.), γεγονός για το οποίο καταδι καζόταν σε πολυήμερες απο-
μονώσεις / εγκλεισμό του στο φοβερό κρατητήριο – τιμωρητήριο, το «πέντε»,
στέρηση τροφής, με τη γνωστή καταδίκη «ψωμί-νερό», για τις όλες στασιαστικές
του ενέργειες του. 

Ένα πρωί συνελήφθηκε μαζί με άλλους 5 κατάδικους αντάρτες – Ρένο Κυ-
ριακίδη, Δημήτρη Φυλιαστίδη, Λοΐζο Χατζηλοΐζου, Γιώργο Σκοτεινό και Γιώργο
Ιωάννου – και μεταφέρθηκε ξανά στις φυλακές της Ομορφίτας και, σιδηροδέ-
σμιος και πάλι και μες το αεροπλάνο εξορίστηκε (μαζί με τους άλλους 5 αντάρ-
τες) στις φοβερές φυλακές Wormwood Scraps του Λονδίνου.

Οι αγγλικές εφημερίδες πρόβαλαν την άλλη μέρα τις αφίξεις των “six Cypriots
terrible terrorists” με φωτογραφίες από την κάθοδο τους από το αεροπλάνο, για
να εκτίσουν στις αγγλικές φυλακές το υπόλοιπο της καταδίκης τους. 

Στις φυλακές του Λονδίνου και σε συνεννόηση με τους εκπροσώπους του
γραφείου εθναρχίας του Λονδίνου (Σπύρο Κυπριανού, Ηλία Υψαρίδη κ.ά.) υπέ-
βαλε πολυσέλιδο υπόμνημα / καταγγελία) για τα βασανιστήρια που κι οι 16 κα-
τάδικοι στις φυλακές υπέστησαν / από τον βρετανικό στρατό στην Κύπρο, στους
άγγλους βουλευτές: Jenny Lee (σύζυγο του αρχηγού της βρετανικής αντιπολί-
τευσης Bevan), Fenner Broackway και Lesly Hale. Ως αποτέλεσμα της ενέρ-
γειας αυτής υπήρξε το ανηλεές σφυροκόπημα στην αγγλική βουλή των
βρετανικών κατοχικών αρχών στην Κύπρο. 

Ο Πέτρος Στυλιανού, εξάλλου, κατήλθεν συνολικά κατά τη διάρκεια της κρά-
τησης του σε 40 μέρες απεργία περιλαμβανομένων και των στερήσεων διατροφής
από τις βρετανικές κατοχικές αρχές.

Σημειώνουμε ακόμα πως κατά τη διάρκεια της φυλάκισής του στις φυλακές
του Wormwood Scraps ο Πέτρος δίδασκε δύο φορές τη βδομάδα ελληνικά στους
συγκατάδικούς του αντάρτες του ΙΡΑ, τους Σιαν Μακστάιοφεν και Μάνους
Ο΄Κάννιγκ …..

Μετά το τέλος μιας απεργίας πείνας στις φυλακές του Wormwood Scraps –
απεργία πείνας με αίτημα την αυτοδιάθεση και την διαμαρτυρία για τις δηλώ-
σεις των βρετανικών αρχών στο Λονδίνο ότι, δήθεν, δεν έγιναν βασανιστήρια
στην Κύπρο σε βάρος των ανταρτών της ΕΟΚΑ – οι 20 τελικά κατάδικοι αντάρτες
των φυλακών του Wormwood Scraps διαχωρίστηκαν σε 2 ομάδες. Η μια δεκα-
μελής ομάδα μεταφέρτηκε στις φυλακές του Maidstone του Kent (ανάμεσα τους
κι ο Πέτρος) κι η άλλη ομάδα σε φυλακές της Β. Αγγλίας. Πολύ αργότερα, προς
το τέλος του αγώνα, μεταφέρτηκαν σε φυλακές του Περνς της Σκωτίας άλλοι
δέκα κύπριοι κατάδικοι, αναβιβάζοντας το σύνολο των εξορισθέντων κύπριων
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ανταρτών – μετά και τη μεταφορά του συναγωνιστή αντάρτη Νίκου Βρακά, που
αρχικά μεταφέρθηκε στις φυλακές της Νήσου του Μαν, στη Ν. Αγγλία, και αρ-
γότερα στο Maidstone - σε 31.

Να σημειωθεί πως ο Πέτρος σε συνεργασία με τους κύπριους αντάρτες κα-
τάγγειλε στις φυλακές του Maidstone σε άγγλους βουλευτές τις απαράδεκτες
συνθήκες κράτησής τους στις αγγλικές φυλακές. Το έγγραφο του εκείνο που
υπογράφεται από όλους τους αντάρτες κατάδικους των φυλακών, ο Πέτρος το
δημοσίευσε σε δελτίο της εταιρείας Κυπριακών Σπουδών. Άλλη μια καταγγελία
για τις συνθήκες κράτησής του στις Κ. Φυλακές επέδωσε ο Πέτρος με αντιπρο-
σωπεία κύπριων καταδίκων στις φυλακές Maidstone στις βουλευτές Fenner,
Brockway και Lesley Hale.

Μετά την επίτευξη των συμφωνιών Ζυρίχης-Λονδίνου, ο Αρχιεπίσκοπος Μα-
κάριος, ο Βάσος Λυσσαρίδης και εκπρόσωποι εθναρχίας του Λονδίνου επισκέ-
φτηκαν τους κύπριους κατάδικους αντάρτες στις φυλακές του Maidstone και
συζήτησαν μαζί τους τις πολιτικές εξελίξεις. Ο Μακάριος, πελιδνός, υποφέρο-
ντας από παροδική πάθηση απεκάλυψε πως ακόμα κι η βασίλισσα της Ελλάδας,
Φρειδερίκη, τον πήρε μεταμεσονύχτια από την Αθήνα στο τηλέφωνο, για να του
διαμηνύσει: «Σας παρακαλώ πολύ, Μακαριότατε, υπογράψετε τις συμφωνίες Ζυ-
ρίχης-Λονδίνου για το κυπριακό πρόβλημα». Ο Πέτρος μίλησε εκ μέρους των
συγκαταδίκων του στον Μακαριότατο, τονίζοντας την αμεσότητα της ανάγκης
της μετάδοσης στην ομιλία του κατά την επιστροφή του στην Κύπρο και στη σχε-
τική κατά την υποδοχή του ομιλία, ζητώντας να δώσει ουσιαστικό τόνο αισιο-
δοξίας καθώς και μηνύματα τελικής κατίσχυσης του αγώνα προς τον λαό της
Κύπρου.

Μετά από λίγες μέρες οι αρχές των φυλακών συγκέντρωσαν όλους τους εξό-
ριστους κύπριους αντάρτες στις βρετανικές φυλακές, μεταφέροντας τους στις
φυλακές του Wormwood Scraps του Λονδίνου. Από τους τελευταίους που απε-
λευθερώθηκαν κι αφέθηκαν ελεύθεροι, πριν από την κάθοδο των ανταρτών, ήταν
οι κατάδικοι των βρετανικών φυλακών. Οι αρχές των φυλακών διαχώρισαν τους
κατάδικους σε 2 κατηγορίες. Μια ομάδα από 14 εξορίστηκε μέχρι την ανεξαρ-
τησία σε Αθήνα – Ρόδο, ενώ μια άλλη ομάδα με τους υπόλοιπους 17 (μεταξύ των
οποίων και ο Πέτρος) μεταφέρτηκαν ύστερα από περιπετειώδες 14ωρο αεροπο-
ρικό ταξίδι με παλαιού τύπου στρατιωτικό αεροπλάνο, στην Κύπρο.

Ο Πέτρος υποδείχτηκε από τις φυλακές του Wormwood Scraps από τους κα-
τάδικους αντάρτες να μιλήσει σε όλες τις συγκεντρώσεις που ενδεχόμενα θα
διοργανώνονταν προς υποδοχή των ανταρτών με την κάθοδό τους στην Κύπρο.

Έτσι ο Πέτρος μίλησε σε μια λαοθάλασσα που αστραπιαία και αυθόρμητα
συγκεντρώθηκε μέσα και έξω από την εκκλησία της Φανερωμένης κι απηύθυνε
σύντομη πατριωτική ομιλία / αντιφώνηση σε σχετική προσφώνηση του εκπρο-
σώπου της ΠΕΚΑ, Γυμνασιάρχη Χρυσόστομου Παπαχρυσοστόμου – μετέπειτα
ιδρυτή και διευθυντή του Μουσείου Αγώνα.

Ο Πέτρος μίλησε επίσης στην υποδοχή των κύπριων ανταρτών ως εκπρόσω-
πός τους κατά τη συνάντηση τους με τον Αρχ. Μακάριο στο νέο αρχιεπισκοπικό

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 59



μέγαρο. Οι ομιλίες τους δημοσιεύτηκαν στον κυπριακό τύπο και στον σχετικό
τόμο των «Απάντων» του Αρχ. Μακαρίου.

Τέλος, θερμής υποδοχής έτυχε ο Πέτρος στη γενέτειρά του, Κυθρέα, και μί-
λησε ύστερα από δοξολογία που τελέσθηκε στην Αγιά Μαρίνα της Κυθρέας, και
μετά από συγκινητική προσφώνηση του συναγωνιστή δάσκαλου Χρίστου Λογγί-
νου. Το σπίτι του Πέτρου στην Καμάρα της Κυθρέας έγινεν τόπος λαϊκού προ-
σκυνήματος. 

2. Κοινωνική δραστηριότητα

Ελλείψει χρόνου, παραθέτουμε επιγραμματικά τις βασικές πτυχές των κοι-
νωνικών του δραστηριοτήτων:

α) Ίδρυσε, παρακλήσει πολλών αναπήρων φίλων του, και υπήρξε πρώτος πρό-
εδρος για 21 χρόνια της Παγκύπριας Οργάνωσης Αναπήρων (ΠΟΑ), εργα-
ζόμενος αμισθί στα γραφεία της οργάνωσης πρωί και απόγευμα,
προωθώντας σοβαρά αναπηρικά προβλήματα. 

Γράφτηκε χαρακτηριστικά πως ανέλαβε το αναπηρικό κίνημα με τους ανά-
πηρους να μη γίνονται δεκτοί στη δημόσια υπηρεσία και πέτυχε ώστε η νο-
μοθεσία να τροποποιηθεί και να διαλαμβάνει πως οι ανάπηροι σε
περίπτωση ισοδύναμων προσόντων θα προσλαμβάνονταν στη Δ.Υ. κατά προ-
τεραιότητα.

β) Ίδρυσε, υποθηκεύοντας και πάλι το σπίτι του, το μεγάλο πολιτιστικό κέντρο
της ΠΟΑ, στη Δασούπολη σε μεγάλο χαλίτικο που με συνεχή διαβήματά του
εξασφάλισε από το κράτος, πρόσθετα από τα κεντρικά γραφεία.

γ) Ίδρυσε επαρχιακά γραφεία της ΠΟΑ στη Λεμεσό, στην Αμμόχωστο, στην
Πάφο και στη Λάρνακα.

δ) Εξέδιδε και διηύθυνε για 18 χρόνια το τριμηνιαίο επίσημο εκφραστικό όρ-
γανο της ΠΟΑ «Αναπηρικό Βήμα», που δυστυχώς μετά την αποχώρησή του
από την οργάνωση έπαψε να κυκλοφορεί.

ε) Πέτυχε να εκχωρηθεί στην ΠΟΑ από το κράτος με συστηματικά του διαβή-
ματα μεγάλη έκτασης στο δάσος του Διορίου, που το προωθούσε για ανέ-
γερση αναπηρικών αναπαυτηρίων. Δυστυχώς το έργο παρέμεινε ατελές, μιας
και η περιοχή καταλήφθηκε από τα τουρκικά κατοχικά στρατεύματα.

στ) Πέτυχε την εκχώρηση δεκάδων στρεμμάτων γης στην ΠΟΑ, στο Γέρι, για τη
δημιουργία Κέντρου Αποκατάστασης, διαμονής αναπήρων, ανέγερσης ανα-
πηρικών εργαστηρίων, Πολιτιστικού Κέντρου και άλλων συναφών προτε-
ραιοτήτων για ανάπηρους. Δυστυχώς μετά την αποχώρηση του από την
προεδρία της οργάνωσης, το έργο δεν προωθήθηκε με αποτέλεσμα η τερά-
στια αυτή έκταση γης να επανακτηθεί από το κράτος.

ζ) Εγκαθίδρυσε στενές σχέσεις με το Κέντρο Αποκαταστάσεως Αναπήρων Ελ-
λάδας, καθώς και τη διεθνή Οργάνωση Αναπήρων, με αποτέλεσμα την
ανταλλαγή χρησιμότατων πληροφοριών για την προώθηση τόσο της αναπη-
ρικής νομοθεσίας όσο και των γενικότερων αναπηρικών προβλημάτων. Εκ-
πρόσωποι του Κέντρου Αποκαταστάσεως Ελλάδας, όσο και της διεθνούς
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οργάνωσης επανειλημ μένα αντάλλαξαν με την ΠΟΑ αποστολές. Ο Πέτρος
τιμήθηκε τόσο από την Διεθνή Οργάνωση Αναπήρων όσο και από το Κέντρο
Αποκαταστάσεως Αναπήρων Ελλάδας, ενώ η ΠΟΑ τον ανακήρυξε επίτιμό
της πρόεδρο. Πολύ χρήσιμες υπήρξαν οι κάθοδοι στην Κύπρο του ζεύγους
Θεολόγου (το Κέντρο Αποκαταστάσεως Αναπήρων Ελλάδας), της γιατρού
Τιτίνας Μανδαλάκη, εκπροσώπου του Νοσηλευτηρίου Αιμορροφιλικών και
άλλων πολλών εκπροσώπων της Διεθνούς Οργάνωσης Αναπήρων.

η) Σημειώνεται πως τόσο ο ημερήσιος τύπος όσο και τα ΜΜΕ έδιδαν εκτενέ-
στατη προβολή των εκάστοτε δραστηριοτήτων της ΠΟΑ, δραστηριότητες που
καταχωρίζονται σε ειδικές σελίδες του περιοδικού τύπου.

ι) Ο Πέτρος ίδρυσε και συγκεκριμένες οργανώσεις αναπήρων. Έτσι, πλην της
Παγκύπριας Αποκατάστασης Αναπήρων ίδρυσε και την ΣΠΟΑ: Σπαστικών
και Αναπήρων Παιδιών, την ΠΟΑ Αιμορροφιλικών, την ΠΟΑ Νεφροπαθών,
την ΠΟΑ Παραπληγικών, την ΠΟΑ Αναπήρων άνω και κάτω άκρων, την
ΠΟΑ Χανσενικών (Λεπρών) κ.ά. Ο Πέτρος ήταν ο πρώτος και μόνος βουλευ-
τής που επανειλημμένα επισκεπτόταν στη Λάρνακα τον οίκο Χανσενικών
προωθώντας προβλήματα των εκεί Χανσενικών.

ια) Με πρωτοβουλία του Πέτρου νοσηλεύτηκαν σε ευρωπαϊκά νοσηλευτήρια δε-
κάδες κύπριοι ανάπηροι, πλείστοι των οποίων αποθεραπεύτηκαν, ενώ σε
συνεργασία με κύπριους φιλάνθρωπους συνέ  βαλαν στη μετάκληση διαπρε-
πών εκπροσώπων ευρωπαϊκών και αμερικανικών κέντρων, προς αντιμετώ-
πιση των προβλημάτων των κυπρίων αναπήρων.

ιβ) Συνέβαλε αποφασιστικά στην τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας με την
ίδρυση Κέντρου Νεφροπαθών, ενώ με παραστάσεις, διαβήματα και σύ-
γκληση συνεδρίων στα γραφεία της ΠΟΑ, πέτυχε τη ψήφιση νομοθεσίας για
διενέργεια πτωματικών μεταμοσχεύσεων, γεγονός που πιο πριν εθεωρείτο
παράνομο – με ομιλητές στα συνέδρια: από νομικής πλευράς τον τότε Γ. Ει-
σαγγελέα Κρίτωνα Τορναρίτη, από εκκλησιαστικής πλευράς τον τότε Μη-
τροπολίτη Πάφου Χρυσόστομο, και από κοινωνικής πλευράς τον Πέτρο.
Για το σκοπό αυτό – με τα πρακτικά του συνεδρίου – εξέδωσε και ειδικό βι-
βλίο στη σειρά των εκδόσεών του «Κοινωνικοί Προβληματισμοί».

ιγ) Ο Πέτρος ίδρυσε την Παγκύπρια Οργάνωση Διεθνούς Αλληλεγγύης, ένας
από τους στόχους της οποίας υπήρξε η αποστολή στον χειμαζόμενο Γιου-
γκοσλαβικό λαό χιλιάδων δεμάτων με τρόφιμα και ιατροφαρμακευτική πε-
ρίθαλψη που με πρωτοβουλία του προσέφερε ο κυπριακός λαός. 

ιδ) Ως δήμαρχος ίδρυσε το Κέντρο Ηλικιωμένων Δήμου Έγκωμης, που λειτουρ-
γεί εδώ και δεκάδες χρόνια τώρα. Το κέντρο μεταφέρει καθημερινά με λε-
ωφορεία του τους ηλικιωμένους του Δήμου από τα σπίτια τους στο Κέντρο,
προσφέροντας τους πρόγευμα, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, αναγνωστή-
ριο με λογοτεχνικά και επιστημονικά βιβλία, τον ημερήσιο κυπριακό τύπο,
ειδικές διαλέξεις, εκδρομές σε διάφορα μέρη της νήσου. Στο κέντρο εργά-
ζονται δύο υπάλληλοι του Δήμου που φροντίζουν επισταμένα την προώθηση
των προβλημάτων των ηλικιωμένων.
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ιε) Ως δήμαρχος ίδρυσε τη Στέγη Φροντίδας Μικρών Παιδιών για τους εργαζό-
μενους γονείς, με τα παιδιά να αφήνονται στην επιτήρηση / φροντίδα ειδι-
κής νηπιαγωγού, με την προσφορά ειδικού διατροφολογίου.

ιστ) Δημιούργησε/τοπιοτέχνησε δεκάδες πάρκα στο δήμο.
ιζ) Αξιοποίησε την για χρόνια εγκαταλελειμμένη Εστία Επιμολύνσεων (και την

τριών χιλιομέτρων που διασχίζει την Έγκωμη) κοίτη του ποταμού Κλήμου,
μετατρέποντας την σε ωραιότατο πεζόδρομο με ειδικά καθίσματα, άπλετο
φωτισμό και ειδικές σημάνσεις. 

ιη) Εκλέχτηκε από τη Γενική Συνέλευση και επανεκλεγόταν για έξι χρόνια
(1968-1974) του Συνδέσμου Γονέων & Κηδεμόνων του δημοτικού σχολείου
Φανερωμένης, προσφέροντας σημαντικότατη βοήθεια για την άρτια λειτουρ-
γία του σχολείου.

ιθ) Κατά την ίδια περίοδο (1968-1974) εκλέχτηκε πρόεδρος της Ομοσπονδίας
Συνδέσμων Γονέων Στοιχειώδους Εκπαίδευσης πόλης και επαρχίας Λευκω-
σίας, προωθώντας αποφασιστικά πολλαπλά προβλήματα του γενικότερου
κύκλου στοιχειώδους εκπαίδευσης.

ικ) Ως αποτέλεσμα της σημαντικής του δραστηριότητας ως προέδρου της Ομο-
σπονδίας Λευκωσίας, παρακλήθηκε από τους προέδρους των αντίστοιχων
Ομοσπονδιών Λεμεσού, Αμμοχώστου και Λάρνακας να αναλάβει πρωτοβου-
λία για ίδρυση της Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων & Κη-
δεμόνων Στοιχειώδους, πρόταση που εκθύμως αποδέχτηκε, αποδεχόμενος
και την Προεδρία της Συνομοσπονδίας (1968-1974) και σε συνεργασία με
τις Ομοσπονδίες και τη βοήθεια από επαφές με επισήμους προώθησε και
επίλυσε νευραλγικά προβλήματα της στοιχειώδους εκπαίδευσης. 
Παράλληλα προχώρησε στην έκδοση του περιοδικού της Συνομοσπονδίας
«Οικογένεια και Σχολείο», με το πρώτο του άρθρο να προωθεί και να δια-
γράφει τους βασικότερους προσανατολισμούς του. Σημαντικά άρθρα, μελέ-
τες και εισηγήσεις συναπτόμενες με την όλη λειτουργία των Ομοσπονδιών
και της Συνομοσπονδίας καταχωρήθηκε στο περιοδικό που εκδίδεται ανελ-
λιπώς εδώ και 40 τώρα χρόνια.

3. Συνδικαλιστική δραστηριότητα

(α) Εκλέχτηκε από το Παγκύπριο Συνέδριο της ΣΕΚ Αναπληρωτής Γ.Γ. του κι-
νήματος τον Μάιο του 1960, ύστερα από σχετική πρωτοβουλία του Εργατι-
κού Κέντρου της ΣΕΚ Αμμοχώστου. Ως Αναπληρωτής Γ.Γ. πραγματοποίησε
δεκάδες εξορμήσεις στα τοτινά εργατικά κέντρα, ανέλαβε τη διεύθυνση του
εβδομαδιαίου εκφραστικού οργάνου της ΣΕΚ «Εργατική Φωνή», αγωνί-
στηκε σθεναρά για την ανάσχεση των συνθηκών της πνευμοκονίασης σε
κυπριακά μεταλλεία, καθώς και στην αποκατάσταση (ιατρική / επαγγε -
λματική) των παθόντων συλικοπαθών. Αρθρογράφησε επώνυμα σε όλες τις
εκδόσεις της εφημερίδας της ΣΕΚ πάνω σε θέματα κοινωνικά, εθνικά, πο-
λιτικά, πολιτιστικά κ.ά.

(β) Εκλέχτηκε Γ.Γ. της ΣΕΚ μέχρι το Γενάρη του 1962, που υπέβαλε παραί-
τηση. Κατέβαλε σύντονες προσπάθειες για αναγνώριση της Ομοσπονδίας
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από την (Αμερικανική) Κυπριακή Μεταλλευτική Εταιρεία (Cyprus Mines
Corporation), πετυχαίνοντας για πρώτη φορά την υπογραφή κοινωνικής
σύμβασης και προωθώντας / διασφαλίζοντας τα συμφέροντα εκατοντάδων
εργαζομένων στην εταιρεία.

(γ) Ανάλογα διαβήματα που τελεσφόρησαν έγιναν και προς την πλευρά της Κυ-
πριακής Εταιρείας Αμιάντου, καθώς και προς άλλες εταιρείες.

(δ) Πήρε σχετική πρωτοβουλία και εντάχθηκαν στη ΣΕΚ όλοι σχεδόν οι χιλιάδες
υπαλλήλων των ημικρατικών οργανισμών, προωθώντας άμεσα προβλήματά
τους προς επίλυση. 

(ε) Πέτυχε την ένταξη στη ΣΕΚ όλων των 1000 περίπου αγροφυλάκων. 
(στ) Ανέπτυξε στενές σχέσεις με τη διεθνή συνομοσπονδία των ελευθέρων εργα-

τικών συνδικάτων.
(ζ) Τον Ιανουάριο του 1962 ίδρυσε σε Ιδρυτικό Συνέδριο που συγκροτήθηκε στο

Κέντρο «Αλάμπρα» (στη Λευκωσία) τη Δημοκρατική Εργατική Ομοσπονδία
Κύπρου (ΔΕΟΚ). Εκλεγόταν Γ.Γ. της ΔΕΟΚ από το 1962-1972, που υπέβαλε
παραίτηση λόγω του διορισμού του ως καθηγητή Μέσης Εκπαίδευσης.

(η) Εξέδιδε την εβδομαδιαία εφημερίδα «Εργατικός Αγώνας», καθώς και την
επίσης εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα «Αλλαγή».

(θ) Εξασφάλισε από ιδιωτικά σχολεία μέσης εκπαίδευσης (Νίκου Κουσελίνη)
δεκάδες υποτροφίες για παιδιά απόρων συνδικαλιστών, που έτυχαν μόρ-
φωσης μέσης εκπαίδευσης, ενώ ορισμένοι απ’ αυτούς (με το πτυχίο του
Εσπερινού Γυμνασίου που αναγνωρίζεται επίσημα από το Ελληνικό Υπουρ-
γείο Παιδείας), έκαμαν εγγραφές από ελληνικά πανεπιστήμια παίρνοντας
σχετικό δίπλωμα αποφοίτου Πανεπιστημίου. 

4. Πολιτική δραστηριότητα

Ο Πέτρος εκλέχτηκε βουλευτής Λευκωσίας στη βουλή των αντιπροσώπων,
στις πρώτες βουλευτικές εκλογές που διεξάχθηκαν την 31η Αυγούστου 1960
στην Κυπριακή Δημοκρατία, μετά την ανεξαρτησία, σε ηλικία 26 χρόνων κι είναι
ο νεαρότερος ως τα σήμερα που εκλέχτηκε βουλευτής της Κ.Δ. Διετέλεσε κατά
την πρώτη κοινοβουλευτική του θητεία βουλευτής της Κ.Δ. από το 1960-1970. 

Επανεκλέχτηκε ξανά βουλευτής Λευκωσίας στις βουλευτικές εκλογές του
1985 και διετέλεσε κατά τη διάρκεια της 2ης βουλευτικής του θητείας βουλευτής
ως το 1991. Συνολικά διετέλεσε βουλευτής 16 σχεδόν χρόνια.

Κατά τη διάρκεια της βουλευτικής του θητείας, συνέλαβε την ιδέα και υπήρξε
ο εισηγητής της σύστασης νευραλγικών πολιτιστικών φορέων που τελικά υλο-
ποιήθηκαν, όπως: του Κυπριακού Κρατικού Πανεπιστημίου, του Κρατικού Αρ-
χείου, των Ελληνικών σχολείων στη Μεγάλη Βρετανία, του Κέντρου Βυζαντινής
και Μεταβυζαντινής Τέχνης, των Εσπερινών Γυμνασίων για εργαζόμενους νέους
κ.ά. δραστηριοτήτων που για μερικές έγινε σχετική αναφορά.

Πρόσθετα, πήρε πρωτοβουλίες και πέτυχε – με συστηματικά κοινοβουλευτικά
και εξωκοινοβουλευτικά διαβήματα – τη δημιουργία κρατικού εργαστηρίου για
την κατασκευή τεχνητών μελών για ανάπηρους, τη διάνοιξη του νέου δρόμου
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Λευκωσίας-Κερύνειας μέσω Πενταδάκτυλου – γεγονός που εθεωρείτο πιο πριν
ιδέα παντελώς αδιανόητη – τη δημιουργία κέντρων ψυχαγωγίας των στρατιωτι-
κών μονάδων (ΚΑΨΥΜΙ Κέντρων Ψυχαγωγίας Μονάδων) καθώς και πλείστα όσα
άλλα θέματα.

Υπήρξε ο πρώτος βουλευτής που κατέθεσε πρόταση νόμου στη βουλή – που
δεν εγκρίθηκε όμως τελικά – για την καθιέρωση της απλής αναλογικής στις βου-
λευτικές εκλογές, που άνοιξε όμως το δρόμο για την καθιέρωσή της σε μεταγε-
νέστερο στάδιο. Υπήρξε επίσης ο πρώτος βου λευ τής που υπέβαλε – παράλληλα
με τη σχετική πρόταση του Αλέκου Μαρκίδη – πρόταση νόμου που τελικά εγκρί-
θηκε πανηγυρικά από τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη σύσταση ελεύθερης
ραδιοφωνίας και ελεύθερης τηλεόρασης, καθώς και άλλων πολλών προτάσεων
νόμου που υλοποιήθηκαν.

Ο Πέτρος πραγματοποίησε εκατοντάδες εξορμήσεις στην κυπριακή ύπαιθρο,
μελετώντας με αρμόδιους τοπικούς φορείς, σε παγκοινοτικές συγκεντρώσεις,
προβλήματα των κοινοτήτων, προωθώντας τα στη συνέχεια στους αρμόδιους
υπουργούς / κρατικούς φορείς είτε προωθώντας τα με συναφή κοινοβουλευτικά
του διαβήματα.

Πραγματοποίησε έτσι πάνω από χίλιες εξορμήσεις / επισκέψεις σε κυπριακές
κοινότητες (κανένας άλλος βουλευτής δεν πραγματοποίησε ανάλογες επισκέ-
ψεις), υπέβαλε στη βουλή πάνω από χίλιες προτάσεις νόμου καθώς και ερωτή-
σεις / επερωτήσεις (που είναι δημοσιευμένες όλες στα επίσημα πρακτικά της
βουλής) και πραγματοποίησε εκατοντάδες αγορεύσεις – είτε από το επίσημο
βήμα του σώματος, είτε από τα κοινοβουλευτικά του έδρανα, στη βουλή των
αντιπροσώπων.

Ο Πέτρος όχι μόνο δεν απουσίασε από καμιά συνεδρία της βουλής των αντι-
προσώπων αλλά και ούτε από καμιά συνεδρία κοινοβουλευτικών επιτροπών στις
οποίες κατά καιρούς διετέλεσε μέλος: Παιδείας, Εσωτερικών, Εργασίας & Κοι-
νωνικών Ασφαλίσεων, Οικονομικών, Συγκοινωνιών και άλλες, αλλά σε πλείστες
περιπτώσεις παρευρισκόμενος – είτε αυτόβουλα, είτε με παράκληση συναδέλφων
αντικαθιστώντας τους – σε δεκάδες συνεδρίες κοινοβουλευτικών επιτροπών,
πρακτική που κανένας άλλος βουλευτής δεν ακολούθησε.

Ο Πέτρος διετέλεσε Υφυπουργός Εσωτερικών (1980-1982) επί διακυβέρνη-
σης Σπύρου Κυπριανού, αναλαμβάνοντας και επιτυγχάνοντας σε συνεργασία με
κρατικούς φορείς τον τεράστιο άθλο της στέγασης 200.000 εκτοπισθέντων συ-
μπατριωτών μας από την τουρκική εισβολή, εργαζόμενος για τον σκοπό αυτό
νυχθημερόν, βοήθησε στην επίλυση προβλημάτων χιλιάδων εκτοπισθέντων με
επιτόπιες επισκέψεις του στους οικισμούς και καταυλισμούς προσφύγων και
δεχόμενος καθημερινά στο γραφείο του δεκάδες εκτοπισμένους συμπατριώτες.

Ο βουλευτής υπέβαλε συναφή πρόταση νόμου προς τον καθ’ ύλην αρμόδιο
υπουργό (στον Υπουργό Παιδείας) για καθιέρωση ως γλωσσών διδασκαλίας του
Πανεπιστημίου των δυο επίσημων γλωσσών της Κ.Δ. (της ελληνικής και της
τουρκικής, σε περίπτωση που στο πανεπιστήμιο θα προσέρχονταν και θα φοι-
τούσαν και τούρκοι φοιτητές), λύοντας έτσι τον γόρδιο δεσμό που αποτελούσε




