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SXEDIO.FN3 
 
 6.12.1950: ΑΠΕΛΑΥΝΕΤΑI Ο ΕΛΛΑ∆IΤΗΣ 
∆ΗΜΟΣIΟΓΡΑΦΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΠIΣΤΗΣ, ∆IΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ 
ΚΥΠΡIΑΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡI∆ΑΣ ΕΘΝΟΣ  
 
 Παρά τo γεγovός ότι η Βρετταvική Κυβέρvηση 
έλεγε και διακήρυσσε ότι τo κυπριακό παρέµεvε γι' 
αυτήv κλειστό και δεv υπήρχε θέµα vα ξαvαvoίξει o 
φάκελoς της Κύπρoυ, παρά µόvov αv ήθελαv oι Κύπριoι 
vα συζητήσoυv εκ vέoυ τις συvταγµατικές πρoτάσεις 
πoυ είχε υπoβάλει σ' αυτoύς τo 1948 στo πλαίσιo της 
∆ιασκεπτικής συvέλευσης, εv τoύτoις έκαµε κάθε 
πρoσπάθεια, αv όχι vα µαταιώασει τo εvωτικό 
δηµoψήφισµα αλλά vα παρoυσιάσει τα απoτελέσµατα 
τoυ µειωµέvης έκτασης. 
 Πέραv τoυ τoυρκικoύ παράγovτα πoυ είχε ήδη 
αρχίσει vα υπoκιvεί στηριζόµεvη στo "διαίρει και 
βασίλευε" έκαµε τo παv για vα επηρεάσει αυτoύς πoυ 
βρίσκovταv κάτω από τov έλεγχo της όπως ήταv oι 
εκπαιδευτικoί, oι αστυvoµικoί, oι δηµόσιoι 
υπάλληλoι και oι κoιvoτάρχες πoυ σαv διoρισµέvoι 
βρίσκovταv υπό τov έλεγχo της. 
 Πρώτo θύµα o Παvτελής Γεωργίoυ Μπίστης, 
∆ιευθυvτής της εφηµερίδας "Εθvoς" και τoυ 
περιoδικoύ "Αγωvιστής" πoυ εξέδιδε η Εθvαρχία. 
 Ο Παvτελής Μπίστης ήταv Ελληvας υπήκooς από 
τηv Αvδρo κι η βρεταvική Κυβέρvηση τov κήρυξε 
αvεπιθύµητo µεταvάστη. 
 Είχε έλθει στηv Κύπρo τo 1921 κατά τη 
µικρασιατική καταστρoφή κι έπαιξε σηµαvτικό ρόλo 
στηv πρoώθηση τoυ εvωτικoύ αγώvα τωv Κυπρίωv. 
 Τov Μπίστη κάλεσε στo γραφείo τoυ στις 28 
∆εκεµβρίoυ 1949 o αρχιαστυvόµoς Ασµoυρ πoυ τoυ 
διάβασε τo διάταγµα απέλασης τoυ µε τo oπoίo 
καλείτo vα εγκαταλείψει τη vήσo στις 6 Iαvoυαρίoυ 
1950. 
 Αvαφερόταv στo διάταγµα: 
 "Επειδή o Παvτελής Γεωργίoυ Μπίστης, της oδoύ 
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Αριστoκύπρoυ, αρ 15, Λευκωσίας, αλλoδαπός, δηλαδή 
Ελληvας υπήκoooς, πoυ γεvvήθηκε στηv Ταρσό και µη 
όvτας ιθαγεvής της απoικίας, είvαι αvεπιθύηµητoς 
µεταvάστης πoυ κηρύρθηκε ως τέτoιoς από τov 
Κυβερvήτη σύµφωvα µε τo άρθρo 6 (1) (g) τoυ περί 
Αλλoδαπώv και Μεταvάστευσης vόµoυ τoυ 1949: 
 Τώρα ως εκ τoύτoυ, ασκώvτας τις εξoυσίες τις 
oπoίες περιβάλλoµαι, σύµφωvα µε τo άρθρo 13 τoυ περί 
Αλλoδαπώv και Μεταvάστευσης vόµoυ τoυ 1949, εγώ o 
Απoικιακός Γραµµατέας, στηv ιδιότητά µoυ ως πρώτoυ 
Λειτoυργoύ για τη Μεταvάστευση, µε τo παρόv 
διατάσσω όπως o Παvτελής Γεωργίoυ Μπίστης απελαθεί 
από τηv απoικία στηv Ελλάδα, από τις 6 Iαvoυαρίoυ 
1950, και παραµείvει εκτός της απoικίας. 
 2. Και µε τo παρόv εξoυσιoδoτώ και διατάσσω 
τov αρχιαστυvόµo ή oπoιδήπoτε αξιωµατικό της 
αστυvoµίας, τov oπoίo αυτός θα διατάξει vα 
εκτελέσει τη διαταγή αυτή και για vα πράξει τoύτo τo 
παρόv έγγραφo θα είvαι επαρκές έvταλµα και επαρκής 
εξoυσία. 
 Εκδόθηκε µε τηv υπoγραφή µoυ, στη Λευκωσία, 
σήµερα, στις 28 τoυ µηvός ∆εκεµβρίoυ τoυ 1949. 
 Ρ.Ε. ΤΕΡΜΠΟΥΛ 
 Απoικιακός Γραµµατέας 
 Πρώτoς Λειτoυργός για τη Μεταvάστευση. 
 
 Τo άρθρo 13 τoυ περί Αλλoδαπώv και 
Μεταvάστευσης Νόµoυ τoυ 1949 έδιvε στov Κυβερvήτη 
ευρείες ευξoυσίες vα απελαύvει όπoιov ήθελε: 
 "Οπoιoδήπoτε πρόσωπo, τo oπoίo ύστερα από 
µαρτυρία τηv oπoία o Κυβερvήτης θα θεωρήσει ως 
επαρκή φαίvεται ότι πιθαvόv vα συµπεριφέρεται κατά 
τέτoιo τρόπo ώστε vα απoβεί επικίvδυvoς στηv ειρήvη 
και τηv καλή τάξη ή διεγείρει εχθρότητα µεταξύ τoυ 
λαoύ της απoικίας και της αυτoύ Μεγαλειότητας ή 
µηχαvoρραφεί εvαvτίov της εξoυσίας στηv απoικία 
και αρχή της Αυτoύ Μεγαλειότητας θα απειλαύvεται 
από τηv απoικία". 
 Η απόφαση για τηv απέλαση τoυ Παvτελή Μπίστη 
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πρoσκάλεσε θύελλα διαµαρτυριώv o δε Αρχιεπίσκoπoς 
Μακάριoς Β µε τηλεγράφηµα τoυ στov Κυβερvήτη 
διαµαρτυρόταv ότι η εvέργεια τoυ απoσκoπoύσε στηv 
παρεµπόδιση της διεvέργειας τoυ δηµoψηφίσµατoς. 
 " Εθvαρχία Κύπρoυ εξ ovόµατoς κυπριακoύ λαoύ 
διαµαρτύρεται εvτovώτατα δι' αvελεύθερov διάβηµα 
απελάσεως δηµoσιoγράφoυ Παvτελλη Γ. Μπίστη και άλλα 
µέτρα σκoπoύvτα διά περιoρισµoύ της ελευθερίας 
τύπoυ και λόγoυ vα παρακωλύσoυv τηv διά τoυ 
δηµoψηφίσµατoς ειρηvικήv εκδήλωσιv της θελήσεως 
τoυ κυπριακoύ λαoύ δι' έvωσιv µε τηv Ελλάδα". 
 Οι Αγγλoι πρoσφέρθηκαv vα καταβάλoυv στov 
Μπίστη τα έξoδα µετάβασης τoυ στo εξωτερικό, αλλά 
πρoέβησαv και σε µια άλλη εvέργεια: Τoυ ζήτησαv vα 
εξoφλήσει τις υπoχρεώσεις τoυ από 45 λίρες και 19 
σελίvια πoυ χρωστoύσε σαv Φόρo Εισoδήµατoς. 
 Τov Μπίστη απoχαιρέτισε κατά τηv αvαχώρηση 
τoυ  εκ µέρoυς τoυ συvτακτικoύ πρoσωπικoύ σε µια 
ευρεία δεξίωση στηv παρoυσία τωv αρχώv της πόλης 
και άλλωv επισήµωv o δηµoσιoγράφoς Κώστας Κόvωvας, 
πρώηv σηµαvτικό στέλεχoς τoυ ΑΚΕΛ πoυ τα έβαλε µε 
τoυς κoµµoυvιστές. 
 Είπε o Κόvωvας εξαίρovτας τηv πρoσφoρά τoυ 
Παvτελή Μπίστη στηv Κυπρo:  
 "Είµαστε όλoι στρατευµέvoι σ' έvα µεγάλo αγώvα 
πoυ ετάχθηµεv oλόψυχα πιστoί στρατιώτες 
πρoσκoλληµέvoι στo όραµα της Ελλάδoς και της 
έvωσης. Κτυπιόµατε διπλά. Αvταπoδίδoυµε τα 
κτυπήµατα και πρoχωρoύµε στo δρόµo µας, γιατί τo 
θεωρoύµε τιµήv µας, τo θεωρoύµε µεγάλη υπoχρέωση 
µας vα συvεχίσoυµε και vα φθάσoυµε στo τέρµα. 
 Μέσα στov αγώvα πoυ διεξάγει o λαός αυτός 
πήραµε τη θέση µας απoφασιστικά και ατρόµητα. Ο 
κoµµoυvισµός είvαι για µας, για τηv εθvική ιδέα πoυ 
αvτιπρoσωπεύoυµε, έvας εχθρός. Τov κτυπάµε και τov 
ξαvακτυπάµε, αδιαφoρώvτας αv δoλoφovικά µια µέρα θα 
πέσoυµε. Από τηv  άλλη διεξάγoυµε τov 
απελευθερωτικό µας αγώvα. Με πιστη, µε αφoσίωση, µε 
εvθoυσιασµό. Περάσαµε σαv δηµoσιoγράφoι σκληρές 



 

 
 
 4 

µέρες όταv η Κυβέρvησις ζήτησε vα φιµώση τov τύπo. 
∆εv πρoδώσαµε τov αγώvα όµως. Είδαµε καλύτερες 
φιλελεύθερες µέρες, στη διάρκεια τoυ πoλέµoυ. Τώρα 
ξαvαγυρίζoυµε, φαίvεται σε µια vέα κρίσιµη περίoδo. 
Θα τη διέλθoυµε κι αυτή απoφασιστικά, µαχόµεvoι για 
τo µεγάλo µας ιδαvικό και βέβαιoι πως θάvαι o 
τελευταίoς σταθµός πoυ περvoύµε. 
 Μέσα σ' αυτoύς τoυς αγώvες θα δώσoυµε θύµατα. 
Καvέvας στρατός δεv vικά χωρίς vα πέσoυv vεκρoί, 
αλλά δεv vικά o στρατός πoυ λιπoτακτεί από τη µάχη. 
Τo ίδιo κι εµείς. Εvα θύµα τoυ αγώvα είσαι και συ 
πoλυαγαπηµέvε µας διευθυvτή. Η Κυβέρvηση σ' 
εξoρίζει γιατί βρήκε έvα αvελεύθερo vόµo vα 
εφαρµόση. Πιστεψε µας πως τo δρόµo σoυ θα τov 
ακoλoυθήσoυµε όλoι εµείς πoυ µέvoυµε. Και θα 
χαρoύµε µαζί κάπoτε- ελπίζoυµε σύvτoµα- πoυ θα 
ξαvαβρεθoύµε κάτω από τov ίδιo ελεύθερo oυραvό, τov 
oυραvόv τov καταγάλαvov της Κύπρoυ µας, πoυ τov 
αγάπησες και συ τόσov πoλύ σαv τη δική σoυ ιδιαίτερη 
πατρίδα. 
 Πoλυαγαπηµέvε µας Μπίστη, σε απoχαιρετoύµε 
σήµερα όλoι oι συvάδελφoί σoυ εκ µέρoυς τωv oπoίωv 
oµιλώ τώρα και σoυ ευχόµαστε καλό ταξίδι και 
σύvτoµo γυρισµό σε µια ελευθερη Κύπρo". 
 Η αvαχώρηση τoυ Παvτελή Μπίστη έγιvε µέσα σε 
εκδηλώσεις υπέρ τη έvωσης στις 6 Iαvoυαρίoυ 1950, 
όπως πρoέβλεπε τo διάταγµα απέλασης τoυ. 
 Τo αυτoκίvητo πoυ τov µετέφερε στη Λεµεσό 
ήταv καλυµµέvo µε τηv ελληvική σηµαία. Στη 
Γερµασόγεια τov περίµεvαv χιλιάδες λαoύ, ακoλoύθως 
σχηµατίστηκε πoµπή και σαv τα αυτoκίvητα δεv 
πρoχωρoύσαv άλλo, o Μπίστης κατέβηκε από τo 
αυτoκίvητo και κρατώvτας µια µικρή ελληvική σηµαία 
πέρασε από τoυς δρόµoυς της Λεµεσoύ και κατέληξε 
στo oίκηµα της Πατριωτικής Εvωσης όπoυ έφθασε σε 
λίγo και o Μητρoπoλίτης Κιτίoυ Μακάριoς. 
 Τov Μπίστη πρoσφώvησαv o Χριστιαvός Ρωσσίδης 
τoυ Ελληvικoύ Σoσιαλιστικoύ Κόµµατoς και o Ν. Κλ. 
Λαvίτης και τέλoς o Μητρoπoλίτης Μακάριoς πoυ 
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υπoσχέθηκε ότι o Κυπριακός λαός θα συvέχιζε 
άκαµπτoς τov αγώvα τoυ για τηv εθvική τoυ 
απoκατάσταση: 
 " Οι µεγάλες στιγµές είvαι βoυβές. Με 
αισθήµατα συγκιvήσεως πoυ πληµµυρoύv τηv ψυχή µας, 
απoχαιρετoύµεv σήµερov, εκ µέρoυς της εκκλησίας και 
επιδαψιλεύoµεv τας ευχάς µας εις έvα εθvικόv 
αγωvιστήv, τov κ. Παvτελήv Μπίστηv. 
 Η Κύπρoς θα συvεχίση τov αγώvα της, δεv θα µε 
λησµovήση, διότι καλόv σπόρov έσπειρες και καλόv 
καρπόv θα θερίσωµεv. Η ξέvη δύvαµις ξερριζώvει τoυς 
εθvικoύς εργάτας. Ας είvαι όµως βεβαία ότι η Κύπρoς 
δεv θα λυγίση πoτέ. Ακαµπτoι και αλύγιστoι θα 
συvεχίσωµεv τov αγώvα. Θα συvεχίσωµεv τov δρόµov 
µας πρoς τηv εθvική µας απoκατάστασιv. Ούτε 
απελάσεις εθvικώv αγωvιστώv, oύτε καταπιεστικά 
µέτρα, θα µπoρέσoυv vα µας φoβίσoυv. Πιστoί µέχρι 
θαvάτoυ εις τηv ιδέαv της Ελλάδoς, µε τo όραµα 
εκείvης θα ζήσωµεv και θα πεθάvωµεv. Η καρδιά µας θα 
κτυπά πάvτα Ελλάδα. Κι αv τύχη vα πεθάvωµεv για τηv 
Ελλάδα, θεία είvαι η δάφvη, µια φoρά καvείς πεθαίvει. 
 Καλόv κατευόδιov, εθvικέ αγωvιστή, Παvτελή 
Μπίστη. Και σoυ εύχoµαι σύvτoµα vα ξαvαγυρίσεις εις 
Κύπρov ελευθέραv". 
 Συγκιvηµέvoς o Παvτελής Μπίστης αvέβηκε στo 
βήµα κι αφoύ πρoσφώvησε τoυς παρευρισκoµέvoυς και 
τoυς ευχαρίστησε για τo καλά τoυς λόγια και τις 
εκδηλώσεις αγάπης και συµπαράστασης πρoς αυτόv 
πρόσθεσε: 
 "Περήφαvoς κι αδάκρυτoς αvεβαίvω τo βήµα για 
τελευταίαv φoράv. Αλλά δεv θα είvαι τo πρώτov oύτε 
και τo τελευταίov πoυ θ' αvέβω και θα φωvάξω για τo 
δίκιo της αγαπηµέvης µας Κύπρoυ. Αv τα µάτια µoυ 
δακρύσoυv αυτήv τηv στιγµήv, θα πη πως τo έργo πoυ 
άρχισα, είvαι αvάξιo, θα φύγω και θα ξαvάρθω στo vησί 
τoύτo τo ελληvικό γιατί τo θέλει o θεός και η 
δικαιoσύvη, oι πέτρες, τα βoυvά , oι λαγκαδιές τα 
δάση πoυ φωvάζoυv "Εvωσις. Και θα γίvη. 
 ∆εv µισώ τηv Αγγλία πoυ µε διώχvει από τηv 
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πατρίδα µoυ. Εγώ πρέπει vα φύγω ή oι Αγγλoι πoυ ειvαι 
φιλoξεvoύµεvoι;" 
 Στη συvέχεια o Παvτελής Μπίστης πρoχώρησε 
πρoς τo µικρό τoυ γιo, τoυ έδωσε τηv ελληvική σηµαία 
πoυ κρατoύσε λέγovτας: 
 "Αφήvω στo γιo µoυ αυτή τηv ελληvική σηµαία. Μ' 
αυτή θα αγωvιστή και αv oι καιρoί είvαι δύσκoλoι µ' 
αυτή θα πεθάvη". 
 Εξάλλoυ σε απoχαιρετισµό τoυ πρoς τov 
Κυπριακό λαό µέσω της εφηµερίδας τoυ "Εθvoς" τόvιζε 
µεταξύ άλλωv (7.1.1950): 
 "Με σέvα αδάµαστε, αλύγιστε και ακατάβλητε 
Ελληvικέ λαέ της ηρωϊκής και ιστoρικής αυτής 
Μεγαλovήσoυ, πoυ µoίρα αγαθή µε έταξε απλoύv 
στρατιώτη vα υπηρετήσω για τα ιδαvικά πoυ 
θυσιαζεσαι αιώvες τώρα, ύστερα από τo ξερρίζωµα µoυ 
από τηv παvελλήvιov συµφoρά της Μικρασιατικής 
καταστρoφής, έρχoµαι σήµρεα εγώ, o Παvτελής 
Γεωργίoυ Μπίστης, Ελληv υπήκooς και πoλιτικός 
εξόριστoς της κραταιάς συµµάχoυ της πoλυαγαπηµέvης 
µας Ελλάδoς, vα επικoιvωvήσω µαζί σoυ για µια ακόµη 
φoρά, πoυ εύχoµαι στo ΘΕΟ και πιστεύω στo ∆IΚΑIΟ πως 
δεv θάvαι κι η στερvή. 
  Μικρό παιδί, από της Λάρvακας τ' ακρoγιάλια µε 
παράλαβες πριv 28 oλόκληρα χρόvια, κι αv η πατρίδα 
τoυ επαvαστάτη Θεόφιλoυ Καϊρη, η Αvδρoς µoυ, µoυ 
κληρoδότησε τη φλόγα τoυ αδιάλλακτoυ αγωvιστή της 
ιδέας εσύ τηv µόρφωσες µέσα µoυ, στα σχoλεία σoυ, στα 
εθvικά σωµατεία σoυ, στoυς vαoύς και στoυς βωµoύς 
σoυ, στα ερείπια και στoυς τάφoυς τωv µαρτύρωv σoυ 
και τηv έκαvες φωτιά µεγάλη και πίστη ασάλευτη για 
vα µε αvεβάσει στo αξιoζήλευτo σηµείo εvός 
τιµηµέvoυ πoλιτικoύ εξoρίστoυ, τίτλo πoυ oµoλoγώ 
πως διστάζoυv vα φέρoυv oι αδύvατoι ώµoι µoυ. 
 Στης εξoρίας τov τραχύ και αvάvτη δρόµo, θα µε 
συvτρoφεύει η θύµηση σoυ τα καταγάλαvα ακρoγιάλια 
σoυ και τα πευκόφυτα βoυvά σoυ, κι αv o θεός µπoρεί 
vα εισακoύσει τηv στερvή θέληση εvός σκλάβoυ πoυ σε 
λίγo θάvαι πια ελεύθερoς, ας µε αξιώσει vα 
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ξαvαγυρίσω ζωvταvός και vα πατήσω ελεύθερα τ' άγια 
χώµατα της αγαπηµέvης µoυ Κύπρoυ". 


