


O Απελευθερωτικός Αγώνας της ΕΟΚΑ

1955-1959 αποτελεί μία από τις

ενδοξότερες σελίδες της ιστορίας του

νησιού μας, της ιστορίας ολόκληρου του

ελληνισμού.



Το 1878 η Οθωμανική

Αυτοκρατορία παραχώρησε

τη διακυβέρνηση της

Κύπρου στη Βρετανία. Οι

Ελληνοκύπριοι κάτοικοι του

νησιού θεώρησαν ότι η ώρα

της Ένωσης με την Ελλάδα

πλησίαζε.

Οι ελπίδες τους όμως

σύντομα διαψεύστηκαν.



Οι Ελληνοκύπριοι ίδρυσαν την

ΕΘΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ,

την ΕΟΚΑ.

Στόχος της ΕΟΚΑ ήταν η απελευθέρωση της

Κύπρου από τη Βρετανική Αυτοκρατορία

που δυνάστευε το νησί και η Ένωση του

νησιού με τη μητέρα Ελλάδα.



Πολιτικός Αρχηγός

Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ο Γ΄

Στρατιωτικός Αρχηγός

Στρατηγός Γεώργιος Γρίβας  

Διγενής



1
η

ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1955

Το πρωινό της 1
ης

Απριλίου

1955 δεν έμοιαζε σε τίποτα με

τα άλλα πρωινά.

Κυκλοφόρησε η πρώτη

επαναστατική προκήρυξη του

Διγενή, ενώ παράλληλα

εκρήξεις βομβών εναντίον

βρετανικών στόχων δονούσαν

την ατμόσφαιρα.

Η ΕΟΚΑ ξεκινούσε τον ένοπλο

αγώνα της για αποτίναξη του

βρετανικού ζυγού.



Οι αγωνιστές, πριν γίνουν μέλη της ΕΟΚΑ,

έδιναν όρκο με τον οποίον δεσμεύονταν

ότι θα αγωνισθούν με όλες τους τις

δυνάμεις για την απελευθέρωση της

Κύπρου.



Η συνεισφορά όλων στον αγώνα ήταν πολύτιμη και μοναδική.

Εκείνο όμως που πραγματικά εντυπωσίαζε ήταν ο

ενθουσιασμός και η αγωνιστικότητα της μαθητικής νεολαίας.

Το ψυχικό σθένος, η αφοσίωση και ο άδολος πατριωτισμός

των μαθητών της Κύπρου συνέβαλαν αποφασιστικά στην

επιτυχία του αγώνα. Έδωσαν πραγματικά την ψυχή τους και

στάθηκαν μεγάλοι κι αγέρωχοι σ’ όλες τις δοκιμασίες.



Σκόρπιζαν φυλλάδια, 

έγραφαν συνθήματα στους τοίχους, 

αναζητούσαν και συγκέντρωναν 

πληροφορίες, 

γίνονταν σύνδεσμοι με τους 

αγωνιστές στα βουνά,

κουβαλούσαν πυρομαχικά.  



ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ
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ΠΕΤΡΑΚΗΣ 

ΓΙΑΛΛΟΥΡΟΣ

Τρανό παράδειγμα ο σημαιοφόρος

μαθητής του Ελληνικού Γυμνασίου

Αμμοχώστου Πετράκης Γιάλλουρος

που πυροβολήθηκε θανάσιμα από

Άγγλο στρατιώτη σε μαθητική

διαδήλωση.





Διάβασα τον κατάλογο και σεις λείπατε,

γράφατε την ορθογραφία σας στους τοίχους.

Διάβασα τον κατάλογο

Και σεις βρισκόσαστε στα οδοφράγματα

Διάβασα τον κατάλογο

και σεις γράφατε στις φυλακές

στα μικρά σας γόνατα

την Ιστορία του ανθρώπου.

Κι’ έγραψα στον κατάλογο : όλοι παρόντες!

Και πλάι το βαθμό του καθενός σας : Άριστα.

Ανδρέας Παστελλάς



Η συμβολή των 

γυναικών στην 

έκβαση του αγώνα 

ήταν επίσης  

σημαντική.

Οι μάνες των  ηρώων  

σαν άλλες 

Σπαρτιάτισσες, που 

ξεπροβόδιζαν τους 

γιους τους μ΄ εκείνο τον 

συγκλονιστικό 

λακωνισμό «Η ταν ή 

επί τας», φάνηκαν 

αντάξιες της λεβεντιάς 

και της αντρειοσύνης 

των παιδιών  τους. 



ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ

Ένα από τα πιο ηρωικά

γεγονότα του Αγώνα ήταν η

θυσία του Υπαρχηγού της

ΕΟΚΑ Γρηγόρη Αυξεντίου.

«Τη λευτεριά μας», έγραφε

σε φίλο του, «θα την

υπογράψω οποιαδήποτε

στιγμή το ζητήσει η Κύπρος

μας με το αίμα μου».



Επικήρυξη των Άγγλων οι οποίοι έδιναν 5000 

λίρες σε όποιον μαρτυρούσε πού κρυβόταν ο 

Αυξεντίου.



ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ

Κι αυτή η στιγμή δεν άργησε να ’ρθει. «Μολών Λαβέ»

απάντησε σαν άλλος Λεωνίδας στους Άγγλους που του

ζητούσαν να παραδοθεί.

Μετά από οκτώ ολόκληρες ώρες μάχης, οι Άγγλοι

περιέλουσαν το κρησφύγετο του με βενζίνη.

Εμπρηστικές βόμβες μετέβαλαν το κρησφύγετο σε

φλεγόμενο καμίνι κι η πυρκαγιά τον ήρωα σαν

λαμπάδα άρχισε να καίει.



ΤΟ ΚΡΗΣΦΥΓΕΤΟ ΤΟΥ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 

ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ ΤΟΥ ΜΑΧΑΙΡΑ



Τον Σεπτέμβριο του 1958 τέσσερις αγωνιστές, ο

Ανδρέας Κάρυος, ο Φώτης Πίττας, ο Ηλίας

Παπακυριακού και ο Χρίστος Σαμάρας, έδωσαν

συγκλονιστική μάχη στο κρησφύγετό τους στον

Αχυρώνα του Λιοπετρίου, τον οποίον πυρπόλησαν

οι Άγγλοι. Οι τέσσερις αγωνιστές έπεσαν

μαχόμενοι για την ελευθερία της Κύπρου.



ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ

Στο κρησφύγετό του στο Δίκωμο

έγινε ολοκαύτωμα και ο ήρωας

Κυριάκος Μάτσης, ο τομεάρχης

της Κερύνειας, τον Νοέμβριο του

1958.

«Πάνω από κάθε αδυναμία

στέκεται η δύναμη της πίστης.

Πίσω από τον κόσμο πανίσχυρος

σύμμαχος στέκεται το πνεύμα

του Θεού», έγραφε ο ήρωας

Κυριάκος Μάτσης.





ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΑ 

ΜΝΗΜΑΤΑ

ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΙΩΜΕΝΟΥ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ

ΘΑΝΑΤΟΣ ΔΕΝ ΛΟΓΙΕΤΑΙ 

μας θυμίζει η επιγραφή στον τοίχο των

Φυλακισμένων Μνημάτων στη Λευκωσία. 

Στον ιερό τούτο χώρο είναι θαμμένοι 13 ήρωες: 

Οι Μάρκος Δράκος, Γρηγόρης Αυξεντίου,  

Στυλιανός Λένας, Κυριάκος Μάτσης και 

οι εννέα  απαγχονισθέντες ήρωες.



ΟΙ ΑΠΑΓΧΟΝΙΣΘΕΝΤΕΣ 

ΗΡΩΕΣ

Εννιά λεβέντες...

Εννιά νέα παλληκάρια

έδωσαν όρκο να

αγωνιστούν για τη

λευτεριά της Κύπρου

και οδηγήθηκαν με

απαράμιλλο θάρρος

στην αγχόνη.



ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ

Ο τελευταίος αλλά και ο μικρότερος

απαγχονισθέντας ήρωας ήταν ο

ιδεολόγος μαθητής, ο ποιητής, ο

στιχουργός που ύμνησε την αγάπη

για την Ελλάδα και την ελευθερία,

ο Ευαγόρας Παλληκαρίδης .



Θα πάρω μιαν ανηφοριά 

θα πάρω μονοπάτια

να βρω τα σκαλοπάτια

που παν στη λευτεριά.



ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 

ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Ο ηρωικός αγώνας της ΕΟΚΑ

τερματίστηκε τον Φεβρουάριο του 1959

με την υπογραφή των γνωστών

συμφωνιών της Ζυρίχης-Λονδίνου. Ως

αποτέλεσμα των συμφωνιών αυτών η

Κύπρος ανακηρύχθηκε σε ανεξάρτητο

κράτος τον Αύγουστο του 1960.

Ως Ημέρα Ανεξαρτησίας της Κύπρου

εορτάζεται η 1
η

Οκτωβρίου.



Ο αγώνας του νησιού μας όμως για δικαίωση

συνεχίζεται. Η ημικατεχόμενη σήμερα πατρίδα μας

στενάζει κάτω από την μπότα του Τούρκου κατακτητή.
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