
 

 

 

1η Απριλίου 1955 

Η 1η Απριλίου 1955 είναι μια μέρα εθνικής περηφάνειας. Είναι η μέρα που ο 

Κυπριακός Ελληνισμός ξεκίνησε μόνος του τον αγώνα εναντίον της αποικιοκρατικής 

Μ. Βρετανίας, έναν αγώνα τιτάνιο για την ελευθερία και την ένωση της Κύπρου με 

την Ελλάδα. 

Ο ξεσηκωμός των Κυπρίων αποτελούσε την τελική ενέργεια της πολύχρονης 

προσπάθειάς τους να ενωθούν με την Ελλάδα. Όταν συνειδητοποίησαν ότι οι Άγγλοι 

δεν θα τους επέτρεπαν ποτέ να ικανοποιήσουν τον πόθο τους για ΈΝΩΣΗ με την 

Ελλάδα, άρχισαν να προετοιμάζονται για τον άνισο αγώνα. Δημιούργησαν την 

Ε.Ο.Κ.Α, τις ενέργειες της οποίας ανέλαβε να οργανώσει και να διευθύνει ο Γεώργιος 

Γρίβας Διγενής, και έτσι άρχισε η δράση της. 

Όταν η Ε.Ο.Κ.Α. ξεκίνησε τον ένοπλο αγώνα, οι Άγγλοι ποτέ δεν φαντάστηκαν ότι μια 

χούφτα αγωνιστών θα μπορούσαν να τους νικήσουν. Κι όμως σαράντα χιλιάδες 

Βρετανοί στρατιώτες δεν μπόρεσαν να νικήσουν τις λίγες εκατοντάδες αγωνιστών της 

Ε.Ο.Κ.Α.  

Ήρωες όπως ο Ευαγόρας Παλλικαρίδης, ο Γρηγόρης Αυξεντίου, ο Μάρκος Δράκος 

και πολλοί άλλοι πολέμησαν με την ψυχή τους και θυσιάστηκαν για την πατρίδα 

τους. Με την ατσάλινη ελληνική ψυχή τους και το αδούλωτο πνεύμα τους πότισαν με 

το αίμα τους την Κύπρο και έγιναν αθάνατοι.  

 

Ο όρκος των αγωνιστών της Ε.Ο.Κ.Α. 

«Ορκίζομαι εις το όνομα της Αγίας Τριάδος ότι: 

Θα αγωνιστώ με όλας μου τας δυνάμεις διά την απελευθέρωσιν της Κύπρου από τον 

Αγγλικόν ζυγόν, θυσιάζων και αυτήν την ζωήν μου. 

Δεν θα αγκαταλείψω τον αγώνα υπό οιονδήποτε πρόσχημα παρά μόνον όταν 

διαταχθώ υπό του Αρχηγού της Οργανώσεως και αφού εκπληρωθή ο σκοπός του 

αγώνος. 

Θα πειθαρχήσω απολύτως εις τας διαταγάς του Αρχηγού της Οργανώσεως και μόνον 

τούτου. 

Συλλαμβανόμενος θα τηρήσω απόλυτον εχεμύθειαν τόσον επί των μυστικών της 

Οργανώσεως όσον και επί των ονομάτων των συμμαχητών μου, έστω και εάν 

βασανισθώ δια να ομολογήσω. 

Δεν θα ανακοινώ εις ουδένα διαταγήν της Οργανώσεως ή μυστικόν το οποίον περιήλθε 

εις γνώσιν μου παρά μόνον εις εκείνους δι’ ούς έχω εξουσιοδότησιν υπό του Αρχηγού 

της Οργανώσεως. 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ………………………………………………. 

Όνομα: _________________________________________ Τάξη: _________ 



Τας πράξεις μου θα κατευθύνη μόνον το συμφέρον του αγώνος και θα είναι 

απηλλαγμέναι πάσης ιδιοτέλειας ή κομματικού συμφέροντος. 

Εάν παραβώ τον όρκον μου θα είμαι ΑΤΙΜΟΣ και άξιος πάσης τιμωρίας.» 

 

Υπογραφή μυουμένου  

 

Ασκήσεις: 

1. Ένωσε τις λέξεις της μιας στήλης με τις λέξεις ή φράσεις της άλλης που 

ταιριάζουν. 

  

Τιτάνιος                     Εθνική Οργάνωση Κυπρίων Αγωνιστών 

Ε.Ο.Κ.Α.                    αυτός που δύσκολα υποτάσσεται/κατακτιέται 

Ατσάλινος                  πολύ δύσκολος 

Αδούλωτος                 φτιαγμένος από ατσάλι/μέταλλο 

Αποικιοκρατία              πολιτική και οικονομική επέκταση με τη δημιουργία αποικιών 

 

1. Γιατί η 1η Απριλίου είναι μια ένδοξη μέρα; 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. Γράψε τρία ονόματα Κυπρίων αγωνιστών της Ε.Ο.Κ.Α. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

3. Οι Κύπριοι αγωνιστές θυσιάστηκαν για την πατρίδα τους, με το αίμα τους 

πότισαν την Κύπρο και έγιναν αθάνατοι. Τι θέλει να πει; 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 


