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Πέτρου Στυλιανού: Οι Κύπριοι Φοιτητές στην Αθήνα και
ο Αγώνας του 1955-59
της Xρυσοθέμιδος Xατζηπαναγή

Από τη σειρά Μικρή Κυπριακή Βιβλιοθήκη των Εκδόσεων Αιγαίον η έκδοση
της ενδιαφέρουσας εργασίας του Πέτρου Στυλιανού υπό τον ως άνω τίτλο και
που αναφέρεται στο κυπριακό φοιτητικό κίνημα της Αθήνας στα πλαίσια της
προπαρασκευής του Απελευθερωτικού μας Αγώνα. Συγκεκριμένα, το ευανάγνωστο αυτό βιβλιαράκι, που αριθμεί περί τις 50 σελίδες, διανθίζεται με παλιό φωτογραφικό υλικό και εμπλουτίζεται με ελληνική και αγγλική βιβλιογραφία, αποτελεί το κείμενο ομιλίας του συγγραφέως στο Δ΄ Κυπρολογικό Συνέδριο στη Λευκωσία, στις 30.4.2008. Όπως αναφέρεται ακόμη από τον ίδιο στο εισαγωγικό
του σημείωμα, θα μπορούσε να είναι το αφετηριακό κίνητρο εκκίνησης «για τη
συγγραφή μιας ευρύτερης-συνθετικότερης εργασίας, που θα αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο για τον ιστορικό του μέλλοντος».
Πριν από την περιγραφή των οργανωτικών δραστηριοτήτων και των προεπαναστατικών δράσεων μέσα από τους τρεις βασικά πυλώνες των αγωνιστών φοιτητών (ΟΚΕΠΑ, ΕΦΕΚ, ΚΑΡΗ), επεξηγούνται επί τροχάδην οι ιστορικοί λόγοι,
που οδήγησαν στη συντονισμένη εκείνη κινητοποίηση της τότε σπουδάζουσας
νεολαίας στην Αθήνα και που εν πολλοίς πυροδότησε το έναυσμα της έκρηξης
του Αγώνα της ΕΟΚΑ στην Κύπρο: Εάν η εξέγερση των Οκτωβριανών του 1931
σηματοδοτεί το εθνεγερτήριο προανάκρουσμά του, μετά την πολιτειακή μεταβολή και την ανάληψη της διακυβερνήσεως της νήσου από τη Βρετανία το 1878,
η απαξιωτική στάση της αγγλικής διπλωματίας με τις κατά συρροή άδικες ενέργειές της εις βάρος του Κυπριακού Ελληνισμού και οι επίσημες αρνητικές δηλώσεις της με αποκορύφωμα το περιβόητο «ουδέποτε» του υφυπουργού Αποικιών Χόπκινσον ματαίωναν στην ουσία το εθνικό αίτημα της Ενώσεως, ενταφιάζοντας τους ασίγαστους πόθους και τις μακραίωνες προσδοκίες μας. Όταν
μάλιστα 35 χιλιάδες Κυπρίων είχαν συστρατευθεί στις τάξεις του αγγλικού στρατού σε διάφορα πολεμικά μέτωπα κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η διάψευση εκείνη ηχούσε πολύ εντονότερα, δρώντας ως καταλύτης στις επαναστατημένες συνειδήσεις των αφυπνισμένων κατ’ εξοχήν νέων τόσο για την αποκατάσταση της τρωθείσας αξιοπρέπειας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όσο και
για την πραγμάτωση των εθνικών οραμάτων.
Έτσι, μη αντέχοντας άλλο τους κατάπτυστους εμπαιγμούς και τις συνωμοτικές ραδιουργίες του αγγλικού αποικιακού ζυγού, μια ομάδα κατ’ αρχάς 60 περίπου φοιτητών από διάφορες πανεπιστημιακές σχολές, τα ονόματα των οποίων
αναγράφονται στον δημοσιευμένο κατάλογο στο βιβλίο, συγκρότησαν το 1951
τον Όμιλο Κυπριακού Εθνικού Πνευματικού Αγώνα. Παράλληλα, στην εκστραΠαρουσίαση στην αίθουσα Καστελλιώτισσα, 16η Οκτωβρίου 2013
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τεία διαφώτισης για το Κυπριακό συνέβαλε αποφασιστικά και μια άλλη ομάδα
Κυπρίων φοιτητών, που διέμεναν στον «Οίκο Φοιτητού» του Πανεπιστημίου Αθηνών και που αποτέλεσαν τον πυρήνα της επαναδραστηριοποίησης της Εθνικής
Φοιτητικής Ενώσεως Κυπρίων, της ΕΦΕΚ. Οι νέοι αυτοί, εμφορούμενοι από
βαθιά πίστη στα Ελληνοχριστιανικά ιδεώδη και ελαυνόμενοι από αγνά πατριωτικά αισθήματα, επιδίωκαν με την τακτική τους επικοινωνία με το Γραφείο
Εθναρχίας όχι απλώς να ενημερώσουν τον ελληνικό λαό μέσω του αθηναϊκού
τύπου, αλλά κυρίως να τονώσουν το αγωνιστικό φρόνημα του χειμαζόμενου κυπριακού λαού με την καθιέρωση δεκαπενθήμερων και αργότερα εβδομαδιαίων
εκπομπών προς την Κύπρο από το Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας με ποικίλα θέματα αγωνιστικού περιεχομένου. Ο Πέτρος Στυλιανού που αξιοποιούσε δεόντως
το αντιστασιακό υλικό, που ελάμβανε με πάσα μυστικότητα από την Κύπρο, θυμάται χαρακτηριστικά μιαν από τις εκπομπές αυτές με τον συνθηματικό τίτλο
«Γεια σου, Όμοδος!», όταν στην επίσκεψη του Βρετανού κυβερνήτη Σερ Ρόμπερτ
Άρμιτεϊτζ στο Όμοδος, οι κάτοικοι της κοινότητας τον απέπεμψαν αξιούντες την
Ένωση. Επί πλέον, με την ευκαιρία επετειακών εκδηλώσεων, αλλά και σε αυθόρμητες μαζικές διαδηλώσεις οι Κύπριοι φοιτητές, έχοντας την υποστήριξη των
οργανωμένων Ελλαδιτών συμφοιτητών τους και του ελληνικού λαού εν γένει,
έδιναν δυναμικά το παρών τους σε μεγαλειώδεις συγκεντρώσεις, πορείες διαμαρτυρίας προς την πρεσβεία της Μεγάλης Βρετανίας στην Αθήνα και ενθουσιώδη συλλαλητήρια, που όχι λίγες φορές κατέληγαν σε βίαιες αιματηρές συγκρούσεις. Τα ονόματα των φοιτητών, που είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στα σημαντικά εκείνα δρώμενα, αναφέρονται ως επί το πλείστον εδώ, αλλά προφανώς
κάποια να λανθάνουν, όπως επισημαίνει κάπου ο συγγραφέας.
Ωστόσο, ορισμένοι φοιτητές από τα πλέον μαχητικά και δραστήρια στελέχη
της ΕΦΕΚ, με την κάθοδό τους το καλοκαίρι στην Κύπρο δεν είχαν μείνει ανενεργοί· απεναντίας, η εγρήγορση για τη διάδοση της ιδέας του αλυτρωτισμού
έπρεπε να μετουσιωθεί σε ενσυνείδητη πράξη ξεσηκωμού και η συνεχής επαγρύπνηση για την υπόμνηση του χρέους στην υπόδουλη πατρίδα να πάρει επιτέλους σάρκα και οστά. Με τους παλμούς των αγωνιστικών εξάρσεων της Αθήνας και εφορμώντας από τις μητροπολιτικές επάλξεις των εθνικών οραμάτων,
με αναπτερωμένο το πάθος του ενθουσιασμού τους θέλησαν να μεταφέρουν και
στον τόπο τους τα κοσμογονικά μηνύματα των καιρών, που δεν ήταν άλλα από
την προπαρασκευή του ένοπλου Αγώνα και την επικείμενη έκρηξή του. Συγκεκριμένα, όπως διαβάζουμε στο βιβλίο, ο Πέτρος Στυλιανού, πρωτοστατώντας
στην ίδρυση στη γενέτειρά του Κυθρέα μιας περιφερειακής κίνησης, της ΠΕΟΝ
(Παγκύπρια Εθνική Οργάνωση Νεολαίας), μαζί με φίλους συναγωνιστές του καταγράφουν στις πρώτες σελίδες του προεπαναστατικού Αγώνα ηρωικές πράξεις
παθητικής αντίστασης.
Από τις άλλες εκδηλώσεις της ΕΦΕΚ, όπως τις αποτυπώνει εδώ ο συγγραφέας μέσα από τις ζωντανές του αναμνήσεις, αξιοσημείωτες είναι η κινητοποίηση των φοιτητών της Φιλοσοφικής κυρίως για ματαίωση διάλεξης Βρετανού
επισήμου στον Ελληνοβρετανικό Σύνδεσμο, το πανελλήνιο συλλαλητήριο της 8ης
Μαΐου 1952 στην Ομόνοια, η μετάβαση αντιπροσωπίας φοιτητών στην Κρήτη
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για τους εορτασμούς του ολοκαυτώματος του Αρκαδίου τον Νοέμβρη του 1953,
μια περιπετειώδης εξόρμηση στο Μεσολόγγι τον Απρίλη του 1954 και η οργάνωση την επαύριον της ηρωικής επετείου μαζικού συλλαλητηρίου, όπως και
εκείνο της 25ης Μαρτίου 1955 στις οδούς Πανεπιστημίου και Σταδίου. Επί
πλέον, μνημονεύονται και άλλες δυναμικές αντιστασιακές εκδηλώσεις στην
Κύπρο το θέρος του 1954.
Οι υπόλοιπες σελίδες του βιβλίου αφιερώνονται στη συγκρότηση της ΚΑΡΗ,
της σημαντικότερης οργάνωσης του φοιτητικού κινήματος για την προετοιμασία
τού επί θύραις ένοπλου Αγώνα κάτω από την εμπνευσμένη συντονιστική καθοδήγηση του αγνού πατριώτη Ιωάννη Χ”Παύλου Ιωαννίδη, αδελφού του πρώην
βουλευτή και πολιτικού εξόριστου Γεωργίου Χατζηπαύλου. Παρατίθενται επίσης
τα ονόματα των μελών, που τη στελέχωσαν, όπως και τα ονόματα των Ελλαδιτών
και Κυπρίων εκπαιδευτών, που πρόθυμα ανέλαβαν σε διάφορους χώρους την
εκπαίδευσή τους στα όπλα και τα πυρομαχικά, ούτως ώστε να είναι έτοιμοι το
συντομότερο δυνατόν για την κάθοδό τους στην Κύπρο. Στη συνέχεια και μέχρι
το τέλος της αφηγηματικής εξιστόρησής του ο Πέτρος Στυλιανού επισημαίνει
αδρομερώς κάποια άγνωστα ίσως στιγμιότυπα, σημαντικά δρώμενα και γεγονότα από τις πρώτες έως τις τελευταίες ημέρες του Απελευθερωτικού μας
Αγώνα, έτσι όπως τα έζησε ο ίδιος μαζί με τους συναγωνιστές του.
Επιλογικά, θα λέγαμε ότι ευτυχήσαμε να έχουμε ακόμα μιαν πολύτιμη γραπτή μαρτυρία στο θησαυροφυλάκιο της Ιστορίας του νεότερου Κυπριακού Ελληνισμού και που αφορά στην προεπαναστατική δράση του επικού Απελευθερωτικού μας Αγώνα. Οι βιωματικές εμπειρίες, οι μνήμες και οι αναμνήσεις του
αγωνιστή συγγραφέα για το κυπριακό φοιτητικό κίνημα, μια από τις λαμπρότερες σελίδες του έπους της ΕΟΚΑ, πρέπει σίγουρα να αποτελέσουν το έναυσμα
για περισσότερες καταγραφές και ενδελεχείς μελέτες.

Αναμνηστική φωτογραφία Τούρκων
στρατιωτών στην πύλη του καταληφθέντος Στρατοπέδου της Εθνικής
Φρουράς "Σπύρου Χατζηγιακουμή"
στην Κυθρέα.
(Κωνσταντίνου Άλεξ Δημητριάδη,
Κύπρος 1974 - Η μεγάλη προδοσία
- Κώστα Μαυροσκούφη, Φωτογραφικό Αρχείο από την εισβολή περιλαμβάνει και φωτογραφικό υλικό
από τουρκικές πηγές).

