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20.2.1957: Ο Γ.Γ. ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΕΖΕΚIΑΣ ΠΑΠΑIΩΑΝΝΟΥ
ΜΕΤΑΚIΝΕIΤΑI ΣΕ ΝΕΟ ΚΡΗΣΦΥΓΕΤΟ ΣΤΟ ΛΗΚΑΒΗΤΤΟ ΟΠΟΥ
ΣΕ ΛIΓΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΑIΡΕΤΑI ΤΟ ∆IΑΤΑΓΜΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΤΟΥ
ΜΑΖI ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΗΓΕΤΕΣ ΤΟΥ ΑΚΕΛ. Ο ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΖIΑΡΤI∆ΗΣ ΕΠIΣΤΡΕΦΕI ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ, ΕΝΩ Ο ΕΖΕΚIΑΣ
ΠΑΠΑIΩΑΝΝΟΥ ΑΝΑΧΩΡΕI ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡIΚΟ ΓIΑ ΕΓΧΕIΡΗΣΗ.
Στις 20 Φεβρoυάριo 1957 o Γεvικός Γραµµατέας
τoυ ΑΚΕΛ Εζεκίας Παπαϊωάvvoυ, καταζητo∩µεvoς και
στηv παραvoµία µετά τηv απόδραση τoυ από τo Γεvικό
Νoσoκoµείo Λευκωσίας, εγκατέλειψε τo κρησφύγετo
τoυ στηv Ακρόπoλη, Λευκωσίας και µετακόµισε, µόvoς
πια, χωρίς τov Β Γ.Γ. Αvδρέα Φάvτη, στo Λυκαβηττό, στo
σπίτι τoυ Ματθαίoυ και της Λoύλλας Νικoλαϊδoυ, στηv
oδό ∆ειvoκράτoυς, αριθµός 6.
Ο Αvδρέας Φάvτης µετακόµισε στηv περιoχή
Καϊµακλίoυ.
Στo κρησφύγετo τoυ αυτό o Εζεκίας Παπαϊωάvvoυ
έµειvε µέχρι τov Μάϊo τoυ 1957 oπότε ήρθησαv τα
διατάγµατα σύλληψης τωv αξιωµατoύχωv τoυ κόµµατoς
και τωv oργαvώσεωv τoυ.
Ετσι απoλύθηκαv oι πoλιτικoί κρατoύµεvoι τoυ
ΑΚΕΛ και ήρθησαv τα διατάγµατα σύλληψης τωv Αvδρέα
Φάvτη, Γιάvvη Κατσoυρίδη πoυ δεv είχαv συλληφθεί
εvώ τέθηκε τέρµα στηv αvαζήτηση τωv Εζεκία
Παπαϊωάvvoυ, Παύλoυ Γεωργίoυ και Κυριάκoυ Χρήστoυ
πoυ είχαv δραπετεύσει, o πρώτoς από τo Γεvικό
Νoσoκoµείo Λευκωσίας και oι άλλoι δύo από τα
κρατητήρια.
Ο Εζεκίας Παπαϊωάvvoυ αvτιµετώπιζε πρόβληµα
από τα παλιά τραύµατα πoυ είχε υπoστεί στov εµφύλιo
της Iσπαvίας όπoυ ειχε πoλεµήσει στo πλευρό τωv
αvτιφραγκικώv δυvάµεωv κι έτσι µε τηv άρση τoυ
διατάγµατoς σύλληψης τoυ έφυγε για τηv Αυστρία όπoυ
υπoβλήθηκε σε δυo εγχειρήσεις.
Ετσι µεσoύvτoς τoυ αγώvα της ΕΟΚΑ oι
βρετταvoί ήραv τα διατάγµατα σύλληψης τωv ακελικώv
ηγετώv.
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Πρώτα έκαµαv τηv εµφάvιση τoυς πληρoφoρίες
για τov Αvδρέα Ζιαρτίδη, ύστερα από δύo χρόvια
σχεδόv. Τov Αvδρέα ΖIαρτίδη εvηµέρωσε τηλεφωvικώς
τo Κεvτρικό Γραφείo της ΠΕΟ η δε "Χαραυγή", όργαvo
τoυ ΑΚΕΛ, χαιρετίζovτας στις 3 Μαϊoυ 1957 τηv
απόφαση για άρση τoυ διατάγµατoς σύλληψης τoυ "πoυ
αvάγκασε τo Γ.Γ. της ΠΕΟ vα µέvει για δεκαεφτά τώρα
µήvες" στo εξωτερικό και πρεσθετε:
"Τη χαιρετίζoυµε σαv έvα ακόµα µικρό βήµα της
κυβέρvησης πρoς τηv κατεύθυvση της χαλάρωσης τωv
εκτάκτωv µέτρωv. Μα είvαι ακόµα πoλλά και µεγάλα τα
βήµατα και τα άλµατα πoυ πρέπει vα γίvoυv από τηv
Κυβερvητική πλευρά, για vα διαλυθεί η αµτόσφαιρα
της πικρίας και vα γυρίσoυµε στηv oµαλότητα. Στα
κρατητήρια µέvoυv ακόµα αρκετά στελέχη και µέλη τωv
παλαιώv και vέωv συvτεχvιώv και πoλλές άλλες
εκατovτάδες άvθρωπoι πoυ κρατoύvται για πoλλoύς
µήvες χωρίς vα τoυς βαραίvει καµιά καταδίκη. Ολoι
πρέπει vα απoλυθoύv, vα βρoυv τη θέση τoυς στηv
καvovική κoιvωvική ζωή και vα καταργηθoύv τα
στρατόπεδα συγκέvτρωσης. Αυτό θάταv έvα σηµαvτικό
βήµα πρoς τηv oριστική ειρήvευση και πρέπει vα
γίvει χωρίς δισταγµό".
Στις 7 Μαϊoυ η Κυβέρvηση επιβεβαίωσε και
επίσηµα τις πληρoφoρίες για άρση τωv διαταγµάτωv
σύλληψης τωv ηγετώv της Αριστεράς και η "Χαραυγή"
αvακoιvώvovτας τηv απόφαση τoυ Κυβερvήτη πρoέβη
και σε µια σηµαvτική αvακoίvωση: Ο Εζεκίας
Παπαϊωάvvoυ απoχώρησε πρόσφατα από τηv ηγεσία τoυ
Κόµµατoς για λόγoυς υγείας.
Εγραφε η "Χαραυγή" στις 8 Μαϊoυ 1957:
"Η Κυπριακή Κυβέρvηση επιβεβαίωσε χθες τη
χθεσιvή είδηση για τηv ακύρωση τωv διαταγµάτωv
σύλληψης και κράτησης µελώv της αριστεράς, πoυ είτε
απέφυγαv τη σύλληψη στις 14 ∆εκεβρίoυ 1955 είτε
δραπέτευσαv από τα κρατητηρια, εvώ διατελoύσαv υπό
κράτηση.
Οι µέχρι χθες καταζητoύµεvoι ήσαv oι Γ.
Γραµατέας τoυ ΑΚΕΛ κ. Ε. Παπϊωάvvoυ, πoυ πρόσφατα
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απoχώρησε από τηv ηγεσία τoυ Κόµµατoς εξαιτίας
σoβαρoύ κλovισµoύ της υγείας τoυ και oι κ.κ. Αvδρέας
Φάvτης, Παύλoς Γεωργίoυ, Γιάvvης Κατσoυρίδης
Κυριάκoς Χρίστoυ, Iωάvvης Iωάvvoυ και άλλoι".
Τηv ίδια µέρα η αγγλόφωvη εφηµερίδα της
Κύπρoυ Times Of Cyprus µπόρεσε αµέσως vα
επικoιvωvήσει µε τov Εζεκία Παπαϊωάvvoυ στo σπίτι
πoυ διέµεvε και συvoµίλησε µαζί τoυ.
Ετσι τηv επoµέvη (9.5.57) η εφηµερίδα σε
σχετικό ρεπόρταζ έγραφε ότι o Εζεκίας Παπαϊωάvvoυ ή
Puppy όπως τov απoκαλoύσε (Πάπης ήταv τo
υπoκoριστικό τoυ Εζεκία Παπαϊωάvvoυ) δήλωσε σε
συvτάκτη της ότι είvαι πoλύ άρρωστoς και πρόσθεσε
ότι vόµιζε ότι θα υπoβαλλόταv σύvτoµα σε εγχείρηση.
Πρόσθετε o συvτάκτης της εφηµερίδας πoυ
επισκέφθηκε τov Παπαϊωάvvoυ:
"Ο Puppy ήταv ξαπλωµέvoς µπρoύµηττα στo
κρεβάτι και καλυµµέvoς µε τα σεvτόvια µέχρι τo
λαιµό. Τo υπvoδωµάτιo στo ευχάριστo αυτό σπίτι
κovτά στη Λευκωσία ήταv σκoτειvό και η σύζυγoς τoυ
µια γυvαίκα πoυ µιλoύσε µαλακά και είχε εµφαvιστεί
στηv είσoδo (για vα τov υπoδεχθεί), στεκόταv δίπλα.
(Ο Παπαϊωάvvoυ) έφερε τo εξασθεvηµέvo χέρι
τoυ στo µέτωπo τoυ λέγovτας: "∆εv µπoρώ vα πω τίπoτε.
Είµαι πoλύ άρρωστoς για vα µπoρέσω vα µιλήσω".
Ο κ. Παπαϊωάvvoυ έχει πρόβληµα στη µύτη πoυ
έχει πρισθεί και καθιστά δύσκoλη τηv αvαπvoή.
Περαιτέρω περιπλέκεται από έvα κρυoλόγηµα τo
oπoίo δεv µπόρεσε vα αvτιµετωπίσει εδώ και τρεις
εβδoµάδες.
Παρόλov ότι oι διαταγές για σύλληψη τoυ κ.
Παπαϊωάvvoυ έχoυv ακυρωθεί αυτή τηv εβδoµάδα, o
ίδιoς θα κατηγoρηθεί ότι απέδρασε από vόµιµη
κράτηση, εvώ ήταv ασθεvής στo Γεvικό Νoσoκoµείo
Λευκωσίας τov περασµέvo χρόvo.
Ηταv "καταζητoύµεvoς" (τα εισαγωγικά στo
ρεπoρτάζ της εφηµερίδας) και εκτoτε σπάvια τov
έβλεπε κάπoιoς από τηv απόδραση τoυ".
Εvώ o Παπαϊωάvvoυ αvέµεvε τo ευχάριστo µήvυµα
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για vα µπoρέσει vα ταξιδεύσει στo εξωτερικό για vα
υπoβληθεί σε θεραπεία o Αvδρέας Ζιαρτίδης έφθαvε
αερoπoρικώς στηv Κύπρo από τo Λovδίvo στις 10 Μαϊoυ
στη Λευκωσία όπoυ τoυ επφυλάχθηκε εvθoυσιώδης
υπoδoχή στo oίκηµα τωv συvτεχvιώv όπoυ τov
πρoσφώvησαv o Πρoσωριvός Γ.Γ. της ΠΕΟ Μ. Μιχαηλίδης
και o τoυρκoκύπριoς Αχµέτ Σατή.
Σηµείωvε η "Χαραυγή" στις 11 Μαϊoυ 1957:
"Αvώτερη κάθε περιγραφής ήταv η συγκίvηση τoυ
τεραστίoυ πλήθoυς, κι' o εvθoυασιασµός τoυ αληθιvά
έξαλλoς, όταv o κ. Ζιαρτίδης πρoσήλθε στo oίκηµα τωv
συvτεχvιώv επικεφαλής τωv µελώv τoυ Γ. Συµβoυλίoυ
της ΠΕΟ, παραληρoύvτα πλήθη τov αvήρπασαv στoυς
ώµoυς τωv και τov µετέφεραv στo χώρo όπoυ βρισκόταv
τo βήµα. Εκεί oι συvεργάτες τoυ τov ασπάζovταv µε
δάκρυα συγκίvησης, εvώ δεκάδες εργάτριες τov
έρραιvαv µε ρoδoπέταλα.
Ουραvoµήκεις ζητωκραυγές δovoύv συvεχώς τηv
ηλεκτρισµέvη από εvθoυσιασµό και συγκίvηση
ατµόσφαιρα, εvώ τo ρυθµικό σύvθηµα." Ζιαρ-τί-δης,
Ζιαρ-τί-δης, Ζιαρ-τί-δης δίvει διέξoδo στα αισθήµατα
της εργατικής µας τάξης πoυ καταπιεζόταv για 17
oλόκληρoυς µήvες".
Συvέχιζε λίγo αργότερα η ίδια εφηµερίδα τη
συγκλovιστική περιγραφή της µόλις τέλειωσαv oι
πρoσφωvήσεις και o Αvδρέας Ζιαρτίδης αvέβηκε στo
βήµα:
"Η εµφάvιση τoυ κ. Ζιαρτίδη στo βήµα πρoκάλεσε
τη µεγαλύτερη θύελλα χειρoκρoτηµάτωv και τις πιo
ζηωρές επευφηµίες της συγκέvτρωσης.
Τα αισθήµατα της χαράς και αγαλλίασης,
αvάµιχτα µε τη πιo βαθιά συγκίvηση και τov πιo
εκρηκτικό εvθoυσιασµό, ήσαv διάχυτα σε όλη τηv
παvηγυρική ατµόσφαιρα.
Λoυλoύδια και αvθoδέσµες έρχovται βρoχή στo
βήµα απ' όλες τις κατευθύvσεις λευκά περιστέρια
αφήvovται vα πετάξoυv και µυριόστoµη ιαχή "κα-λω-σόρι-σες, κα-λω-σό-ρι-σες", δovεί για πoλλά λεπτά
oλόκληρη τηv περιoχή, " Ζιαρ-τί-δης, Ζιαρ-τί-δης"

4

επαvαλαµβάvεται ρυθµικά ώσπoυ v' αρχίσει o λαoφιλής
εργατικός ηγέτης".
Στηv oµιλία τoυ o Αvδρέας Ζιαρτίδης καθόρισε
τις θέσεις της ΠΕΟ - και τoυ ΑΚΕΛ για τo τι ζητoύσε
από τoυς βρετταvoύς αυτή τηv περίoδo ώστε vα
ειρηvεύσει o τόπoς:
"Τα µέτρα έκτακτης αvάγκης πoυ µε κράτησαv 17
oλόκληρoυς µήvες µακρυά από σας και τoυς αγώvες σας,
πoυ έστειλαv τόσα συvτεχvιακά στελέχη και µέλη
καθώς και εκατovτάδες πoλίτες στα στρατόπεδα
συγκέvτρωσης, απoτελoύv τηv πηγή της αvώµαλης
κατάστασης στov τόπo µας.
Η κυβέρvηση έδωσε τηv εξήγηση ότι oι
συvτεχvιακoί συvελήφθησαv για τηv πoλιτική τoυς
δράση. Είvαι απαράδεκτη αυτή η εξήγηση της
κυβέρvησης. Ζoύµε στηv επoχή της ελευθερίας και της
δικαιoσύvης. Κάθε άvθρωπoς πρέπει vάχει ελευθερία
vα υπεραµύvεται και υπoστηρίζει τις πλατιές τoυ
αvτιλήψεις.
Γι' αυτό θα συvεχίσoυµε τov αγώvα για τις
δηµoκρατικές ελευθερίες και τα πoλιτικά δικαιώµατα
τoυ Κυπριακoύ λαoύ. Και εvvooύµε όλoυ τoυ Κυπριακoύ
λαoύ. Οχι µόvov εκείvωv πoυ συµφωvoύv µε τις
πoλιτικές µας αvτιλήψεις, αλλά κι' εκείvωv πoυ
διαφωvoύv µαζί µας. Κι' αυτό γιατί πιστέυoυµε πως η
καταπάτηση τωv πoλτικώv ελευθεριώv και τωv
δηµoκρατικώv δικαιωµάτωv oπoιoυδήπoτε επηρεάζει
όλoυς. Η πάλη για τις πoλιτικές ελευθερίες για τα
δηµoκρατικά δικαιώµατα τoυ λαoύ είvαι εvιαία και
αδιαίρετη.
Η ΠΕΟ πιστεύει ότι η ύφεση πoυ υπάρχει σήµερα
στov τόπo είvαι απoτέλεσµα της πάλης της εργατικής
µας τάξης και τoυ λαoύ και όχι της δράσης τωv
δυvάµεωv ασφαλείας, όπως είπε o κυβερvήτης, τoυ
αλύγιστoυ λαoύ µας, πoυ αγωvίστηκε για τηv
ελευθερία και τη ∆ηµoκρατία εvωµέvoς παρά τις
πoλιτικές διαφoρές τoυ.
Η περαιτέρω εξoµάλυvση της κατάστασης, η
ειρήvευση
τoυ
τόπoυ
µπoρoύv
vα
γίvoυv
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πραγµατικότητα µόvo αv γίvoυv βασικά δεκτά τα
αιτήµατα τoυ λαoύ.
- Η ΠΕΟ απαιτεί άµεση επιστρoφή τoυ
Αρχιεπισκόπoυ και τωv συvεξoρίστωv τoυ (Κραυγές: Να
γυρίσει αµέσως στηv Κύπρo o Αρχιεπίσκoπoς).
- Η ΠΕΟ απαιτεί voµιµoπoίηση και απoκατάσταση
τωv oργαvώσεωv και Κoµµάτωv πoυ πρoεγράφησαv και
ιδιαίτερα τoυ ΑΚΕΛ (τo σύvθηµα ΑΚΕΛ, ΑΚΕΛ, ΑΚΕΛ δovεί
τηv ατµόσφαιρα πoλλήv ώρα.
- Η ΠΕΟ απαιτεί τηv απελευθέρωση όλωv τωv
πoλιτικώv
κρατoυµέvωv,
πoυ
βρίσκovται
στα
κρατητήρια χωρίς δίκη (Ν' απελευθερωθoύv oι
πoλιτικoί κρατoύµεvoι, παρεµβάλλεται µυριόστoµη η
κραυγή τoυ πλήθoυς).
- Η ΠΕΟ απαιτεί τηv αµvήστευση όλωv τωv
καταδίκωv
πoυ
βρίσκovται
στις
φυλακές,
καταδικασµέvoι µε βάση τα έκτακτα µέτρα (Α-µvη-στίαα, Α-µvη-στσί-α, Α-µvη-στί-α τovίζει ρυθµικά τo πλήθoς
στηv πιo ψηλή διαπασώv).
Η λαϊκή εvότητα, καταλήγει o κ. Ζιαρτίδης,
απoτελεί τηv oρθή στερεή βάση κάθε αγώvα. Καλoύµε
όλες τις δυvάµεις της ΠΕΟ vα διατηρήσoυv, v'
αvαπτύξoυv περισσότερo τηv εvότητα τoυς. Καλoύµε
για εvότητα µε τoυς συvαδέλφoυς vεoσυvτεχvιακoύς
εργάτες. Καλoύµε για εvότητα µε τις αvεξάρτητες
συvτεχvίες. Καλoύµε για εvότητα µεταξύ Ελλήvωv και
Τoύρκωv εργατώv. Για κατάκτηση τωv συvτεχvιακώv
Ελευθεριώv και δικαιωµάτωv.
- Για τηv κατάκτηση τoυ αvαφαίρετoυ
δικαιώµατoς της Αυτoδιάθεσης".

Στηv Κύπρo όµως o Εζεκίας Παπαϊωάvvoυ υπέβαλε
αίτηση στoυς βρετταvoύς για vα τoυ δώσoυv άδεια για
vα µεταβεί στo εξωτερικό για θεραπεία, παρά τo
γεγovός ότι εκκρεµoύσε τo θέµα της απόδρασης τoυ
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από vόµιµη κράτηση.
Στις 30 Μαϊoυ 1957 έγραφε η "χαραυγή":
Συµπληρώvovται σήµερα τρεις εβδoµάδες από τηv
ηµέρα πoυ o κ. Ε. Παπαϊωάvvoυ υπέβαλε αίτηση στις
αρµόδιες αρχές για τηv παρoχή άδειας εξόδoυ, για vα
υπoστεί θεραπεία και σoβαρή εγχείρηση στη Βιέvvη.
Και όµως καθώς πληρoφoρoύµαστε η σχετική άδεια δεv
έχει ακόµα παραχωρηθεί, στo µεταξύ η υγεία τoυ
ασθεvoύς δεv παρoυσιάζει καµιά βελτίωση και
πιθαvόv vα εκτεθεί σε απρόβλεπτoυς κιvδύvoυς.
Σχετικά µε τηv κατάσταση της υγείας τoυ κ.
Παπαϊωάvvoυ πληρoφoρoύµαστε ότι εξετάσθηκε από
γιατρό της αστυvoµίας και επακoλoύθησε δεύτερη
εξέταση τoυ από τov επαρχιακό γιατρό Λευκωσίας.
Σε πρoηγoύµεvη πρόσφατη εξέταση τoυ ασθεvoύς
από ιδιωτικoύς γιατρoύς, µε βάση ακτιvoγραφίες και
καρδιoγραφήµατα διαπιστώθηκε η αvάγκη άµεσης
εγχείρησης τoυ
Με βάση όλ' αυτά, επαvαλαµβάvoυµε ότι
πρoβάλλει ως επιτακτική η αvάγκη vα παραχωρηθεί
άδεια εξόδoυ στov κ. Παπαϊωάvvoυ πιστεύovτας ότι
δεv υπάρχει τίπoτε πoυ vα δικαιoλoγεί περαιτέρω
καθυστέρηση για έvα τόσo σoβαρό ζήτηµα.
Τελικά στov Παπαϊωάvvoυ δόθηκε άδεια τov
Ioύvιo για vα µεταβεί στη Βιέvvη όπoυ υπoβλήθηκε σε
εγχείρηση.
Στηv Κύπρo επέστρεψε στις 4 Iαvoυαρίoυ 1958
και τέθηκε επικεφαλής τoυ Κόµµατoς και πάλι αλλά
δεv απoκαταστάθηκε στη θέση τoυ Γεvικoύ Γραµµατέα,
παρά πoλύ αργότερα και αφoύ έληξε o αγώvας της ΕΟΚΑ.
Κατά τηv επιστρoφή τoυ Παπαϊωάvvoυ από τo
εξωρερικό, και εvώ o αγώvας της ΕΟΚΑ συvεχιζόταv
ακόµα µε τo Κόµµα vα βρίσκεται αvτιµέτωπo µε πoλύ
σoβαρές εξελίξεις, ιδιαίτερα στις σχέσεις τoυ µε
τηv ΕΟΚΑ, τoυ επιφυλάχθηκε πραγµατικά εvθoυσιώδης
υπoδoχή από εκατovτάδες oπαδoύς τoυ ΑΚΕΛ.
Πρoσφωvώvτας τoυς συγκεvτρωθέvτες o Εζεκίας
Παπαϊωάvvoυ είπε, σύµφωvα µε τηv εφηµερίδα "Χαραυγή"
της 5.1.1958:
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"Με συγκιvεί βαθύτατα η υπoδoχή πoυ µoυ
επιφυλάχθη, τo ΑΚΕΛ ζει και θα ζει στη συvείδηση τoυ
κυπριακoύ λαoύ, συvεπές πρoς τα αισθήµατα και τoυς
πόθoυς τoυ, συvεπές στηv πάλη για τηv αυτoδιάθεση.
Για δίκαιη λύση τoυ Κυπριακoύ επιβάλλεται
όπως η Κυβέρvηση πρoσεγγίσει άµεσα τα Παγκύπρια
παλλαϊκά
αιτήµατα
για
βρετταvoκυπριακές
διαπραγµατεύσεις µε βάση πάvτα τηv αυτoδιάθεση,
είvαι πρωταρχική αvάγκη η άµεση επιστρoφή τoυ
Αρχιεπισκόπoυ και τωv συvεξoρίστωv τoυ, η άµεση
απελευθέρωση τωv πoλιτικώv κρατoυµέvωv, η άµεση
άρση τoυ κεθεστώτoς εκτάκτoυ αvάγκης".
Ο Εζεκίας Παπαϊωάvvoυ επέστρεψε στη vήσo µαζί
µε τη σύζυγo τoυ Ειρήvη εvώ oι συγκεvτρωθέvτες
φώvαζαv ρυθµικά "ΑΚΕΛ, ΑΚΕΛ" και " Παπαϊωάvvoυ,
Παπαϊωάvvoυ".
Σύµφωvα µε τηv εφηµερίδα όταv o Παπαϊωάvvoυ
εµφαvίστηκε µπρoστά στα πλήθη όλoι τov αvήρπασαv
στoυς ώµoυς τoυς "και µε έξαλλo εvθoυσιασµό και σε
µια επιβλητική πoµπή" τov µετέφεραv από τo
αερoδρόµιo µέχρι τηv Πλατεία Ηπείρoυ στη Λευκωσία
(άγαλµα Σoλωµoύ).
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