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SXEDIO.GN6 
  
 IΑΝΟΥΑΡIΟΣ 1955: Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΝΕΟΛΑIΑΣ ΠΕΟΝ 
ΠΑΝΕΤΟIΜΗ ΓIΑ ΝΑ ΜΕΤΑΣΧΕI ΣΤΟΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤIΚΟ 
ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΓIΑ ΑΠΟΤIΝΑΞΗ ΤΟΥ ΒΡΕΤΤΑΝIΚΟΥ 
ΖΥΓΟΥ ΚΑI ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α. ΟI ΑΓΓΛΟI ΤΗΝ 
ΚΗΡΥΣΣΟΥΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ 
 
 Ο Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς είχε αvαφέρει στηv 
oµιλία τoυ τo Γεvvάρη τoυ 1955 κατά τηv επιστρoφή 
τoυ από τα Ηvωµέvα Εθvη κατά τη συζήτηση της 
πρoσφυγής της Ελλάδας για τηv Κύπρo, ότι η απόφαση 
τoυ Κυπριακoύ λαoύ ήταv αµετάκλητη vα απαλλαγεί από 
τo ξέvo καθεστώς. 
 Και δεv είχε άδικo γιατί ήδη είχεv αρχίσει η 
πρoετoιµασία τoυ έvoπλoυ αγώvα πoυ θα στηριζόταv 
στη vεoλαία της δεξιάς κυρίως, τηv oπoία ήλεγχε 
απόλυτα µέσo της ΠΕΟΝ. 
 Ούτε η Αριστερά καλείτo vα µετάσχει στov 
επαvαστατικό έvoπλo αγώvα oύτε και oι Τoύρκoι. Η 
Αριστερά διαφωvooύσε µε έvα έvoπλo αγώvα εvώ oι 
Τoύρκoι διαφωvoύσαv µε έvα αγώvα πoυ θα είχε ως 
στόχo τηv  έvωση της Κύπρoυ µε τηv Ελλάδα. 
 Για τηv πρoετoιµασία της vεoλαίας δoύλεψε 
πoλύ σκληρά o Παπασταύρoς Παπαγαθαγγέλoυ, 
ιερoκήρυκας στηv αρχή και µετέπειτα ιερέας τoυ 
ιερoύ vαoύ Παvαγίας Φαvερωµέvης Λευκωσίας. 
 Είπε o Παπασταύρoς σε αφήγηση τoυ στov Σπύρo 
Παπαγεωργίoυ "Κυπριακή Θύελλα, 1955-59": 
 "Τo 1953 έγιvε η πρώτη επαvαvαστική oργάvωση 
µε τo όvoµα ΚΑΡΗ (Κύπριoι Αγωvισταί Ριψoκίvδυvoι 
Ηγέται). Εις τηv σύµπραξιv της επαvαστατικής αυτής 
Οργαvώσεως ωδηγήθηµεv ως εξής: 
 "Κατά τo έτoς αυτό µε επισκέφθησαv κάπoιαv 
ηµέραv εις τo σπίτι µoυ της oδoύ Λεύκωvoς, δύo 
άγvωστoι µoυ από τηv Ελλάδα. Ο έvας, o αγαπητός και 
αείµvηστoς τώρα Iωάvvης Iωαvvίδης Χατζηπαύλoυ, 
αγωvιστής και εξόριστoς τoυ 1931 από τη ∆ρoύσια της 
Πάφoυ και o άλλoς, κάπoιoς Ρόκoς (Θεόδωρoς) 
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Καλλιαvέσης απόστραστoς αξιωµατικός τoυ Βασιλικoύ 
Ναυτικoύ και απόγovoς τoυ θρυλικoύ Παπαφλέσσα. Ετσι 
o ίδιoς συvέστησεv εαυτόv ύστερα από τηv συvάvτησιv 
µας. Ηρχίσαµεv vα συvoµιλoύµεv επί διαφόρωv 
θεµάτωv. Και εις τo τέλoς επέσαµεv εις τo φλέγov δι' 
όλoυς µας θέµα της εvώσεως τη Κύπρoυ µε τη Μάvα 
Ελλάδα. 
 Κάπoια στιγµή oι δυo συvoµιληταί µoυ, µoυ 
απεκάλυψαv ότι είvαι µέλη µιας επαvαστατικής 
oργαvώεως πoυ συvεστήθη εις τηv Ελλάδα µε τo όvoµα 
ΚΑΡΗ και µoυ εξήγησαv αv ήθελov vα γίvω µέλoς και vα 
βoηθήσω. Παρεvθετικώς τo όvoµα ΚΑΡΗ ελήφθη 
συµβoλικώς από τo όvoµα εvός αιωvoβίoυ βράχoυ πoυ 
ευρίσκετo εις τηv είσoδov τoυ χωρίoυ ∆ρoύσια της 
Πάφoυ, 
 Ακλόvητoς βράχoς εις τα πρόθυρα τoυ χωριoύ 
επί χιλιάδες χρόvια. Ακλόvητoς και η Οργάvωσις εις 
τας επιδιώξεις της, όπως o βράχoς. Σκoπός έvας και 
µόvoς: Η Εvωσις. Και o αγώv µέχρι θαvάτoυ διά τηv 
έvωσιv. 
 Χωρίς πoλλήv διαδικασίαv απεδέχθηv τηv 
πρότασιv διά vα γίvω µέλoς. Αι χριστιαvικαί 
oργαvώσεις της Λευκωσίας και τα συvεργαζόµεvα µε 
αυτάς θρησκευτικά ιδρύµατα (η ΟΧΕΝ και τα 
παρακλάδια της (Ορθόδoξoς Χριστιαvική Εvωσις Νέωv) 
και τα παρακλάδια της, µέλη όλα της ΠΟΘΟI 
(Παγκύπριoς Οργάvωσις Ορθoδόξωv Iδρυµάτωv) θα µας 
διέδιδov τo έµψυχov υλικόv. Τo άψυχov (oπλισµός) θα 
απεστέλλετo από τηv Ελλάδα, εις τηv oπoίαv η ΚΑΡΗ 
είχε πoλλoύς πυρήvας. Με τoυς αυτoύς φλoγερoύς 
πατριώτας είχαµεv αλλεπαλλήλoυς συvαvτήσεις. 
 Συvεπής εις τηv υπόσχεσιv ήρχισαv τηv µύησιv 
µελώv διά τηv ΚΑΡΗ. Μεταξύ αυτώv εvθυµoύµαι πρώτoυς 
τoυς αγαπητoύς Πoλύκαρπov Iωαvvίδηv, Αvδρέαv 
Μαλέκov, Αvδρέα Χριστoύδηv και πoλλoύς άλλoυς". 
 Οπως αvαφέρει o Παπασταύρoς βάση της 
oργάvωσης, αλλά και τoυ έvoπλoυ κιvήµατoς γεvικά θα 
ήταv η vεoλαία και ιδιαίτερα η vεoλαία της δεξιάς 
πoυ ήταv oργαvωµέvη στηv ΠΕΟΝ, η oπoία τελoύσε υπό 
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τηv ηγεσίαv της Εθvαρχίας. 
 Ο Παπασταύρoς σε συvέvτευξη τoυ στov 
Παvαγιώτη Παπαδηµήτρη, είπε ότι η πρoετoιµασία τωv 
vέωv γιvόταv πρώτα στα κατηχητικά σχoλεία και µετά 
στηv ΟΧΕΝ. Εκεί γιvόταv η  περισσότερη δoυλειά. Με τα 
λίγα εθvικά τραγoύδια πoυ τoυς δίδασκε o ίδιoς και 
µε τov εvθoυσιασµό πoυ τoυς εµφυσoύσε κάτω από τηv 
εικόvα τoυ Χριστoύ, oι vέoι πρoετoιµάζovταv για ό,τι 
θα ακoλoυθoύσε χωρίς και oι ίδιoι vα 
αvτιλαµβάvovται πλήρως τηv έκταση πoυ πρoσλάµβαvε. 
 Ο Παπασταύρoς έκριvε πότε oι vέoι αυτoί θα 
ήσαv κατάλληλoι για vα oρκισθoύv ακόµα για vα 
αγωvισθoύv για τηv πατρίδα τoυς και σαv εΝτάσσovταv 
στηv επόµεvη oργάvωση, στηv ΠΕΟΝ, τότε ήσαv πλέov 
για vα αvαλάβoυv oπoιαδήπoτε απoστoλή. 
 Η vεoλαία της ΠΕΟΝ είχε δώσει τo παρόv της πιo 
έvτovα για πρώτη φoρά στη συγκέvτρωση της 
Φαvερωµέvης τo Γεvvάρη τoυ 1952 σε γιoρταµσό για τηv 
επέτειo τoυ εvωτικoύ δηµoψηφίσµατoς πoυ έγιvε στις 
13 Iαvoυαρίoυ. 
 Πιo έvτovα εκδηλώθηκαv ακόµα oι vέoι στις 15 
τoυ µήvα, σαv άvoιξαv τα σχoλεία όπoυ για πρώτη φoρά 
αψηφώvτας τις απαγoρεύσεις της Κυβέρvησης 
κατέρχovταv σε διαδηλώσεις στoυς δρεµoυς και 
συγκρoύovταv για πρώτη φoρά µε τηv Αστυvoµία. 
 Η πρώτη σύγκρoυση έγιvε στηv Πάφo όπoυ τηv 
Τρίτη 15 Iαvoυαρίoυ 1952 oι µαθητές τoυ Ελληvικoύ 
Γυµvασίoυ της πόλης αρvήθηκαv στηv αρχή vα µπoυv 
στις τάξεις τoυς και συγκεvτρώθηκαv στηv αυλή, όπoυ 
ύστερα από θερµές oµιλίες συγκρότησαv διαδήλωση. 
 Επικεφαλής τωv 500 µαθητώv τέθηκε o δόκιµoς 
της Iεράς Μovής Αγίoυ Νεoφύτoυ Χριστόφoρoς, µαθητής 
τoυ Γυµvασίoυ πoυ κρατoύσε τηv ελληvική σηµαία. 
 Οι µαθητές κατευθύvθηκαv διά της λεωφόρoυ 
Αθηvάς πρoς τo διoικητήριo για vα επιδώσoυv ψήφισµα 
διαµαρτυρίας για τηv άρvηση τωv Αγγλωv vα 
παραχωρήσoυv στov Κυπριακό λαό τηv Εvωση. 
 Κovτά στov αστυvoµικό σταθµό όµως τoυς 
περίµεvαv αστυvoµικoί µε γκλoµπς και έvας όρµησε 
για vα πάρει τη σηµαία από τov σηµαιoφόρo. 
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 Ο δόκιµoς Χριστόφoρoς τoυ απάvτησε: 
 "Θα κάµωµεv τo καθήκov µας ως Ελληvες, κάµετε 
και σεις τo ιδικόv σας". 
 Οι µαθητές πρoχώρησαv και έφθασαv έξω από τo 
γραφείo τoυ δηµάρχoυ Γαλατόπoυλoυ. Και εδώ η 
αστυvoµία πρoσπάθησε vα τoυς αφoπλίσει και o 
Χριστόφoρoς φώvαξε στov Γαλατόπoυλo: 
 "Υφιστάµεθα τα κτυπήµατα, αλλά δεv θα 
παραδώσoυµε τη σηµαία". 
 Οι αστυoµικoί απoχώρησαv. ∆εv επέµεvαv 
περισσότερo και τότε oι µαθητές µεταξύ τωv oπoίωv 
και oι Τάσσoς Παvαγή και Παύλoς Χατζηκυριάκoυ 
κατευθύvθηκαv πρoς τηv Μητρόπoληv, όπoυ παρέδωσαv 
τηv σηµαίαv στo Μητρoπoλίτη. 
 Η παρέλαση έληξε µε ελαφρoύς µόvo µωλωπισµoύς 
κατά τηv πρoσπάθεια τωv αστυvoµικώv vα αφαιρέσoυv 
τη σηµαία από τov σηµαιoφόρo. Αλλα επεισόδια δεv 
συvέβησαv, αλλά ήσαv εvδεικτικά τoυ κλίµατoς πoυ 
άρχισε vα δηµιoυργείται και τoυ εvθoυσιασµoύ πoυ 
καταλάµβαvε τη vεoλαία πoυ ριχvόταv πια στov αγώvα. 
 Στη Λευκωσία oι µαθητές της Σχoλής Σαµoυήλ 
συγκεvτρώθηκαv στηv αυλή τoυ σχoλείoυ και 
τραγoυδoύσαv τo θoύριo "η Κύπρoς µας πoυ στέvαζε 
τόσoυς αιώvες σκλάβα". 
 Ο ∆ιευθυvτής Αvθoύλης τελικά τoυς άφησε vα 
επιστρέψoυv στα σπίτια ατoυς φoβoύµεvoς 
συγκρoύσεις µια και η αστυvoµία είχε κάµει τηv 
εµφάvιση της έξω από τo σχoλείo. 
 Οι µαθητές διαλύθηκαv και επέστρεψαv στα 
σπίτια τoυς αφoύ εvέκριvαv ψήφισµα υπέρ της Εvωσης. 
 Παρόµoιες διαδηλώσεις έγιvαv και στη Λεµεσό 
όπoυ oι µαθητές τoυ Γυµvασίoυ της Εµπoρικής 
Ακαδηµίας και τoυ Αvωτέρoυ Εµπoρικoύ Λυκείoυ της 
πόλης ζήτησαv vα τoυς επιτραπεί vα oργαvώσoυv 
συγκέvτρωση στo ∆ηµόσιo Κήπo και σαv η αστυvoµία 
τoυς απαγόρευσε κατευθύvθηκαv πρoς τov Iερό vαό 
Αγίας Τριάδας. 
 Μετά από oµιλίες oι µαθητές απήγγειλαv τov 
πιo κάτω όρκo: 
 "Ορκιζόµεθα εις τα ιερά χώµατα πoυ πατoύµεv 
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και τα ιερά κόκκαλα τωv πρoγόvωv µας και τωv 
µαρτύρωv της ελευθερίας πoυ είvαι θαµµέvα σ' αυτά, 
vα µείvωµεv πιστoί εις τηv φωvήv της πατρίδoς και vα 
αγωvισθώµεv υπερήφαvoι και αδάµαστoι διά τηv 
ελευθερίαv µας". 
 Στη συvέχεια oι µαθητές κατευθύvθηκαv πρoς τη 
Μητρόπoλη, όπoυ τoυς µίλησε για λίγo o Μητρoπoλίτης 
Κιτίoυ Αvθιµoς: 
 "Με υπερηφάvειαv και συγκίvησιv χαιρετίζω 
τηv µαθητικήv vεoλαίαv της Λεµεσoύ, η oπoία διέκoψε 
τα µαθήµατά της, διότι η ελληvική Κύπρoς 
εξακoλoυθεί vα ζή εv δoυλεία. ∆ύo έτη παρήλθov αφ' 
ότoυ o Κυπριακός λαός υπέγραψε τηv απαιτησιv τoυ vα 
απoκτήση τηv ελευθερίαv τoυ καλ εξέφρασε τηv 
αδάµαστov θέλησιv τoυ v' αγωvισθή διά τηv έvωσιv τoυ 
µε τηv Μητέρα Ελλάδα. Παρήλθov δύo έτη και όµως o 
ελληvικός λαός εξακoλoυθει vα είvαι υπόδoυλoς εv 
πλήρει εικoστώ αιώvι. 
 Τηv παρελθoύσαv Κυριακήv o λαός µας εκλήθη 
εις Παγκύπριov Εθvικήv συγκέvτρωσιv διά vα 
διαδηλώση τηv θέλησιv τoυ πρoς τηv κυρίαρχov 
δύvαµιv, η oπoία χρεωστά τov πoλιτισµόv της εις τo 
ελληvικόv Εθvoς. Η Κυβέρvησις ηθέλησε vα µαταιώση 
τηv συγκέvτρωσιv, αλλ' o κυπριακός λαός, 
συγκεvτρωθείς υπό τηv σκέπηv τoυ ιερoύ vαoύ 
Φαvερωµέvης Λευκωσίας διεκήρηξε τηv θέλησιv τo. 
Σεις είσθε oι vέoι oίτιvες θα απατελέσετε τηv 
κoιvωvίαv της αύριov και εις τoυς oπoίoυς 
στηρίζoµεv όλας τας ελπίδας µας διά τηv 
συστηµατικoπoίησιv τoυ Κυπριακoύ αγώvoς. Η 
Εθvαρχoύσα εκκλησία ίδρυσε τηv Παγκύπριov Εθvικήv 
Οργάvωσιv Νέωv εις τηv oπoίαv αύριov θα είσθε και 
σεις µέλη. Και µε τη δικήv σας φυχήv και αδάµαστov 
θέλησιv θα µας oδηγήσετε πρoς τηv Ελευθερίαv, 
βαδίζovτες όλoι oµoύ τov αvηφoρικόv της δρόµov. 
 Ζoύµεv εις τηv επoχήv τωv αvθρωπίvωv 
δικαιωµάτωv, εις τov αιώvα κατά τov oπoίov oυδείς 
λαός πρέπει vα είvαι υπόδoυλoς. Οπως άλλoι 
υπόδoυλoι λαoί, απηλευθερώθησαv, oύτω και η Κύπρoς 
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θα γίvη συvτόµως έvα κoµµάτι της Ελλάδoς, αγαπoύµεv 
τηv Ελλάδα, πoθoύµεv τηv Ελλάδα και θα εvωθoύµεv 
µαζί της και δεv θα παύσωµεv vα αγωvιζώµεθα δι' 
αυτήv. Ο Παvάγαθoς Θεός, o θεός της ελευθερίας, o 
Θεός της Ελλάδoς εvισχύει τηv αδάµαστov θέλησιv µας 
και τηv αδιάκoπov αγώvα µας διά vα αvoίξη η θύρα της 
Ελευθερίας. 
 ∆ιά vα δυvηθή η κυρίαρχoς δύvαµις vα µας 
πρoσάψη κατηγoρίαv ότι είµεθα ταραχoπoιoί, 
παρακαλώ vα διαλυθήτε αµέσως και vα συvεχίσετε τα 
µαθητικά σας καθήκovτα. 
 Ζήτω η Ελλάς, ζήτω η Εvωσις, ζήτω oι Βασιλείς 
της Ελλάδoς Παύλoς και Φρειδερίκη". 
 Στηv Αµόχωστo oι µαθητές συγκεvτρώθηκαv στo 
στάδιo ΓΣΕ όπoυ µίλησαv πρoς τoυς συγκεvτρωθέvτες 
oι µαθητές Γιαvvάκης Μάτσης και Αvδρέας 
Παπαµιλτιάδης. 
 Ακoλoύθησε παρέλαση µε επικεφαλής τη σηµαία 
διά τωv oδώv της πόλης και oι µαθητές πoυ 
απετελoύσαv µια µικρή µόvo oµάδα φώvαζαv συvθήµατα 
υπέρ τη Εvωσης. 
 Παρόµoια εκδήλωση έγιvε και στηv Κερύvεια µε 
ζητωκραυγές και συvθήµατα υπέρ της Εvωσης. 
 Η vεoλαία ξεχυvόταv πια στoυς δρόµoυς και 
καµιά δύvαµη δεv µπoρoύσε vα τηv συγκρατήσει. Ούτε 
ακόµα και η απoβoλή τoυ συµµαθητoύ τoυς Νικoλάoυ 
Κoυρσoυµπά, τoυ Γυµvασίoυ Λεµεσoύ πoυ είχε 
απoβληθεί γιατί υπεκίvησε τις διαδηλώσεις στη 
Λεµεσό δεv τoυς φόβισε. 
 Στις 19 έµπαιvε στo χoρό πιo έvτovα και η 
Κερύvεια όσo και η Μόρφoυ. Με τηv ευκαιρία εvωτικώv 
διαδηλώσεωv πoυ είχαv γίvει από τoυς φoιτητές στηv 
Αθήvα και τηv ovoµαστική γιoρτή τoυ Αρχιεπισκόπoυ 
Μακαρίoυ oι µαθητές ξαvάφησαv πάλι τo µαθήµατά 
τoυς. 
 Στηv Κερύvεια oι µαθητές κατευθύvθηκαv πoρς 
τη Μητρόπoλη µε επικεφαλής τηv ελληvική σηµαία 
ψάλλovτες εθvικά τραγoύδια.  
 Η αστυvoµία καιρoφυλακτoύσε, αλλά δεv 
χρειάστηκε vα επέµβει. Σαράvτα όµως µαθητές 
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κλήθηκαvα αργότερα στov αστυvoµικό σταθµό όπoυ 
έδωσαv καταθέσεις για τη συµµετoχή τoυ στη 
διαδήλωση. 
  Στη Μόρφoυ oι µαθητές κατευθύvθηκαv και πάλι 
µε επικεφαλής τηv ελληvική σηµαία πρoς τov ιερό vαό 
Αγίoυ  Μάµαvτoς όπoυ µίλησαv πρoς τoυς 
συγκεvτρωθέvτες oι Χαράλαµπoς Κωvσταvτίvoυ και 
Αvδρέας Ζεµπύλας και ακoλoύθως εvέκριvαv ψήφισµα 
υπέρ της έvωσης. 
 Με τηv εξέγερση της µαθητικής vεoλαίας δεv 
ήταv άσχετη η ΠΕΟΝ η oπoία κατηύθυvε πoλλές από τις 
εκδηλώσεις ή συµµετέσχε σε αυτές. 
 Η ΠΕΟΝ πρoχώρησε σταδιακά και έχoυσα τη 
βoήθεια της Εκκλησίας και τoυ Αρχιεπισκόπoυ 
Μακαρίoυ στέριωσε για καλά και µέχρι τα µέσα τoυ 
1952 αριθµoύσε 3.000 µέλη, εvώ o Γεvικός της 
Γραµµατέας Σταύρoς Πoσκώτης, µε δήλωση τoυ στις 6 
Ioυvίoυ 1952 πρόβλεψε αύξηση τoυς σε 10.000 µέσα 
στoυς επoµέvoυς µήvες πoυ θα κιvητoπoιείτo πoλύ µε 
βάση πρόγραµµα πoυ είχε καταρτισθεί. 
 Πιo έvτovo έδωσε τo παρόv της η ΠΕΟΝ  στις 8 
Ioυvίoυ 1952 µε µια πιvακιδoφoρία πoυ oργάvωσε 
έπειτα από συγκέvτρωση στη Λευκωσία πρoς 
υπoστήριξη τoυ έργoυ της Εθvαρχίας.  
 Μετά τη συγκέvτωση κατά τηv oπoία εγκρίθηκε 
ψήφισµα υπέρ της έvωσης, oι vέoι ξεχύθηκαv στoυς 
δρόµoυς χωρίς εκ τωv πρoτέρωv vα ζητήσoυv τηv άδεια 
τωv αρχώv. 
 Πάvω στo "πίκετς" αvαγράφovταv συvθήµατα όπως 
"Η Λευτεριά κερδίζεται µε θυσίες", "Λευκoί δoύλoι 
µόvov εµείς εµείvαµε", "τo κυπριακό στov ΟΗΕ", "Νέoι 
όλoι στις επάλξεις", "αµερικάvoι τι σηµαίvει 
ελευθερία". 
 Οι vέoι της ΠΕΟΝ πέρασαv από τoυς κυριώτερoυς 
δρόµoυς της Λευκωσίας. 
 Η Αστυvoµία δεv στάθηκε αvτιµέτωπη µε τoυς 
vέoυς πoυ υπoλoγίζovταv γύρω στoυς 1000, αλλά έγραψε 
τα ovόµατα τoυς και στις 15 κάλεσε 21 από αυτoύς και 
τoυς πρoσήψε κατηγoρία για συµµετoχή σε παράvoµη 
παρέλαση. Μεταξύ αυτώv πoυα κατηγoρήθηκαv ήταv και 
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o Γεvικός Γραµµατέας της ΠΕΟΝ Σταύρoς Πoσκώτης από 
τη Λάρvακα. 
 Αλλά υπήρχε και συvέχεια. Και άλλες κεφαλές 
έπρεπε vα πέσoυv ή vα σηµειωθoύv στα αρχεία της 
Αστυvoµίας. 
 Ετσι γύρω στις 15 τoυ µήvα η αστυvoµία κάλεσε 
τo "Γεvικό Γραµµατέα της τoπικής επιτρoπής 
Λευκωσίας Τάκη Χαζηδηµητρίoυ και τα µέλη της ίδιας 
επιστρoπής Πέτρo Πετρίδη, Ηλία Υψαρίδη, Χρήστo 
Ελευθερίoυ και Ευστάθιo Γαλάζη και τoυς πρoσήψε 
κατηγoρία ότι είχαv oργαvώσει παράvoµη συγκέvτρωση 
τις 27 Μαϊoυ και ότι µετέσχαv σε παράvoµη 
συγκέvτρωση τηv επoµέvη τoυ ίδιoυ µήvα. 
 Η 28η Μαϊoυ ήταv η µέρα πoυ η ΠΕΟΝ είχε 
oργαvώσει δεξίωση πρoς τιµή Ελλήvωv Συvδικαλιστώv 
και δεv είχε ζητήσει τηv άδεια τoυ διoικητή 
Λευκωσίας όπως πρovooύσαv oι καvovισµoί. 
 Αλλά δεv ήταv η oργάvωση της δεξίωση πoυ είχε 
σηµασία για τo διoικητή oύτε και η άρvηση τoυς vα 
ζητήσoυv τηv άδεια τoυ, αλλά τo γεγovός ότι oι vέoι 
αυτoί, σαv η τoπική επιτρoπή της κυριότερης 
επιτρoπής της πρωτεύoυσας ήσαv από τα πιo δραστήρια 
µέλη τoυ Συµβoυλίoυ της ΠΕΟΝ Παγκύπρια. Ετσι έπρεπε 
vα τιµωρηθoύv και αυτoί για vα τρoµoκρατηθoύv και 
vα σταµατήσoυv τις κιvητoπoιήσεις. 
 Εvαvτίov της ίδιας επιτρoπής πρoσήφθη 
αργότερα και κατηγoρία για τη διαδήλωση της 8ης 
Ioυvίoυ. 
 Συvoλικά κατηγoρίες για τηv παράvoµη 
παρέλαση πρoήφθησαv εκτός από τoυς πρoαvαφερθέvτες 
και εvαvτίov τωv Μιχαλάκη Στεφαvίδη από τo Βαρώσι, 
Αvδρέα Iωάvvoυ Μαύρoυ και Χριστάκη Σέργη Μασωvίδη 
από τη Λευκωσία, Νίκoυ Κ. Χριστoδoυλίδoυ, Γεωργίoυ 
Χρυσάvθoυ, Αvδρέα Πoλυδώρoυ, Αvδρέα Χρ. Μoύστρα, 
Αvδρέα Σ. Κoλιαvδρή, Σάββα Κωvσταvτίvoυ, Αvδρέα ∆. 
Σεϊτάvη και Τάκη Ν. Τζωvή όλωv από τηv Εγκωµη, Iωάvvη 
Κ. Ζίττη από τo Στρόβoλo, Αvσδρέα Αχιλλέως από τηv 
Αίγυπτo και Παvαγιώτηv Θεoχάρη από τηv Εγκωµη και 
Αvδρέα Κ. Βαλαvίδη από τo Στρόβoλo. 
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 Στη δίκη τoυς πoυ έγιvε στις 29 Ioυλίoυ 1952 
όλoι oι έvoχoι εκτός από τov Ηλία Υψαρίδη και τo 
δικατήριo τoυς καταδίκασε σε εγγύηση 25 λιρώv τov 
καθέvα. Μόvo oι Πoσκώτης και Ελευθερίoυ 
καταδικάστηκαv σε πρόστιµo πέvτε λιρώv ή σε φυλκιση 
εvός µηvός. 
 Επιβάλλovτας τις πoιvές o δικαστής Λ. Ζήvωvoς 
πρoειδoπoίησε ότι και oι συγκεvτρώσεις για 
πoλιτικoύς λόγoυς στo oίκηµα της ΠΕΟΝ ήσαv 
αvτίθετoι µε τov υφιστάµεvo Νόµo και έπρεπε vα τo 
είχαv καλά υπόψη τoυς. 
 Η Νεoλαία όµως δεv φoβόταv πια. Συvέχισε τη 
δράση της πιo έvτovα και θα έδιvε τo παρόv στη 
συvέχεια δυvαµικά. 
 Η απάvτηση της Κυβέρvησης δεv καθυστέρησε 
καθόλoυ. Κήρυξε τηv oργάvωση παράvoµη. 
 Οµως αυτή συvέχισε vα δρα στηv παραvoµία και 
ήταv από αυτήv τηv oργάvωση πoυ ξεπήδησαv αργότερα 
oι πρώτoι µαχητές όπως o Χαράλαµπoς Μoύσκoς και 
Μάρκoς ∆ράκoς πoυ έπεσαv αργότερα στη διάρκεια τoυ 
έvoπλoυ αγώvα. 
 Ετσι µε τη vεoλαία καλά oργαvωµέvη o Μακάριoς 
άρχισε vα πρoειδoπoιεί τηv Αγγλία ότι o αγώvας τoυ 
Κυπριακoύ λαoύ δεv θα σταµατoύσε, αλλά αvτίθετα 
άφηvε υπαιvιγµoύς ότι θα διεξαγόταv και µε άλλα 
µέσα. 
  


