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ο Ταξίαρχος Κωνσταντίνος Παπαϊωάννου <Πλατής>
του Ανδρέα καvικλfδn

ο Ταξίαρχος nαnα·ίωόννου αγνός αγωνιστής Φfλος τ:nς Κuθρέας μας και τnς
περιοχής <Ν. Χωρίον, Τραχώνιν, Βώνn. 'Εξω Μετόχι. Παλαfκuθρον, Χαλεύκα και
Χόρτζιω. Έφυγεν πριν λίγες μέρες προς το τέλος του

2010

χωρίς τη χαρά της

ευόδωσης των αγώνων του για την Κύπρο. Στην Κύπρο εστάλη μυστικό το τέλος
του

1963

μαζί με άλλους Κύπριους αξιωματικούς όπου τοποθετήθηκαν σε διά

φορες περιοχές τnς Κύπρου, για να οργανώσουν την άμυνα τnς με πολίτες καθ'

ότι οι Τούρκοι ήδn είχαν προ καιρού οργανωθεί και μάλιστα έφερναν συνέχεια
όπλα.
Είχαμεν τ:nν τύχnν να μας έρθει στην Κuθρέα ο Κώστας nα.παϊωάννοu Πλaτι1ς,
όπως ήταν το ψευδώνυμόν του. Τον παραλόβαμεν και ενοικιάσαμεν το σπίτιν
του Αντωνάκη και Παναγιώτας Ανθούλn στο Σεράγειον Κuθρέας. Μετά καλέσα
μεν και αρχίσαμεν τnν εκnαίδευσιν όλων ανεξαιρέτως των πολιτών τ:nς Κυθρέας
οι οποίοι προθύμως προσέτρεξαν και άρχισαν να εκπαιδεύονται unό την άγρu
πνον καθοδήγnσην του Λοχαγού τότε Παπαϊωάννου, που πραγματικά έχαιρεν
της αγάπnς και εκτfμnσnς όλων των κατοίκων τnς περιοχής.

Διεκόψαμεν τnν σuμμετοχnν μας στην εθελοντικnν εθνοφροuράν περί τα τέλη
του

1964

αφού ήδη εfχεν αρχίσει να δnμιοuργεfται

n

Εθνική Φροuρά και να

καλούνται προς εκnαfδευσιν κανονικά οι νέοι μας παγκuπρfως. Εδώ πρέπει να

αναφέρω ότι nμαστε οι πρώτοι εθελοντές πολίτες

nou

οργανωμένοι με την

καθοδήγnσιν του Κώστα ζώσαμεν τnv Άσπρnν Moύttnv του nενταδακτύλοu με

150

περίπου άντρες.

ο Κώστας Παπαϊωάννου είχεν συγγενείς εις τ:nν Κuθpέαν, εξάδελΦnν tnν Χpυ
σταλλούν του Πυρκώτn στην ενορfαν Αγίου Ανδρονίκου, επrσnς τον Ιερέα του

Άγfοu Γεωργίου Παnαγεώργιον, μετέπειτα ιερέα στnν Άγfα Βαρβάρα ΚαϊμακλΓου,
εnfσnς έκανε δεσμούς στην Κυθρέα, είναι ο ανάδοχος <νονός> του Μάριου του

Ζαμπακίδn τον βόπτισεν στnν Ακανθού στον Ναόν του Χρυσοσώτnρος. Πάντοτε
μέχρι το τέλος του μου έλεγεν για τους νέους και τον κόσμον της Κuθρέας

nou

πάρα πολύ αγάπnσεν. πόσον καλός ήτανε και nόσην εκτίμησιν και αγάπην τους

εfχεν και πάντοτε μου έλεγεν διάφορα ονόματα Κυθρεωτώv. Βέβαια τον Κώστα
θα τον θυμούνται οι προ του

1960

γεννηθέντες.

ο Ταξίαρχος Κωνσταντίνος Παπαϊωάννου, νιος του Ιερέα της Αγίας Ζώνnς Αμμο
χώστου Αθανασίου, τελειόφοιτος του Ελληνικού ruμvασrou Αμμοχώστοu το

1955-56,

ήτανε μέλος των ομάδων κρούσεως τnς Ε.Ο.Κ.Α. σuνεπαρμένος από

τον Αγώνα νια τnν Ένωσn Φοfτησεν στnν Σχολnν Ευελπίδων και ως αξιωματικός
του Ελληνικού Στρατού uπnρέτησεν στnν Ελεuθερούnολnν Μακεδονίας ως εnί-
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ΙΦωτογραφία Σrέfi!Jaς

Kfl.

Συμεωνίδοu.ι

σnς στ:nν Βασιλικήν φρουρά. Ήτανε οπό τους τρεfς καλύτερους σκοπευτές
Ελλάδος. Με τnν ίδρυση τnς Εθνικής φρουράς τοnοθετήθnκεν σε μnχανοκfνnτον
τάγμα πεζικού στn Λευκωσία και στον Καράολο Αμμοχώστου. Στο τέλος του

n

1968

χούντα ανακάλεσεν τους Κύπριους πίσω στnv Ελλάδα. Εξόριστοι από τnv

Κύπρο και φυλακισμένοι στnv Ελλάδα. ο Κώστας υπηρετούσε στο ΚΕΝ Tpfnoλnς
και κατάλαβεν τnv nροδοσfαv τnς Χούντας

n

οποία τον απέταξεν από τον Σtρα

τόv. Ήρθε στnν Κύπρο και έκαvεν άλλες εργασίες για να επιβιώσει Κατά τnν
εισβολnν των Τούρκων εντάχθn στnν Εθνική Φροuρά και μετά τnν κατάλnψιν τnς
Αμμοχώστοu υπnρέτnσεν μερικό χρόνια στn Λεμεσό και μετά αnοκαταστάθnκε
στnν Ελλάδα.
Με τnν μετσnολfτεuσιν ανελίχθnκεν στον βαθμόν του Ταξίαρχου. Έκτοτε παρέ
μεινε στnν Ελλάδα απογοnτεuμένος για τnν τύχnν τnς Κύπρου.

Τα τελευταία χρόνια ζούσε μια απλή ζωn σε ένα περιβόλι στον Μαραθώνα παρέα
με τα δέντρα και τα πουλιά. Δεν ήθελε να ξανάρθει στnv Κύπρο. Επειδή οι Κύπρι
οι εγκατέλειψαν όπως έλεγε τις αξίες νια τις οποίες αγωνfστnκαν. Τελεuταfαv
επικοινωvίαν είχαμεv τον Αύγουστο. ΈΦυνεv πιστός στα uψnλά ιδανικά χωρίς
πλούτη και άνετη ζωή.

Σε όλους εμάς άΦnσε τnν ατράνταχτη πfστn του στον Ελληνισμό.

