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ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ 1ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1955 

 

Σήμερα γιορτάζουμε τον ξεσηκωμό των Κυπρίων εναντίον των Άγγλων την 1η Απριλίου του 1955.  

Ο νούς και η σκέψη μας γυρίζει 66 χρόνια πίσω στη μεγάλη εκείνη μέρα που ξεκίνησε ο  αγώνας 

των Ελλήνων της Κύπρου για να διώξουν τον Άγγλο κατακτητή. Ογδόντα σχεδόν χρόνια ζούσαν οι 

Κύπριοι στη σκλαβιά και υπόφεραν πολύ. Αφού όμως δοκίμασαν με ειρηνικά μέσα να πείσουν τους 

Άγγλους να φύγουν και δεν τα κατάφεραν, άρχισαν τον ένοπλο αγώνα.  

Ο πόθος των απανταχού Ελλήνων για ελευθερία δε σβήνει ποτέ. Όταν η Κύπρος ήταν Βρεττανική 

αποικία. Η ελληνική ιστορία διδάσκει ότι μόνο μια τρέλα, μια άνιση μάχη, μία επανάσταση μπορεί 

να οδηγήσει στην απελευθέρωση. Έτσι, την 1η Απριλίου του 1955, οι Κύπριοι παίρνουν τα όπλα 

και βγαίνουν στα βουνά.  

Ο νούς και η σκέψη μας γυρίζει 66 χρόνια πίσω στη μεγάλη εκείνη μέρα που ξεκίνησε ο  αγώνας 

των Ελλήνων της Κύπρου για να διώξουν τον Άγγλο κατακτητή. Ας ζήσουμε για λίγο τον ένδοξο 

εκείνο αγώνα του Κυπριακού λαού. Ογδόντα σχεδόν χρόνια ζούσαν οι Κύπριοι στη σκλαβιά και 

υπέφεραν πολύ. Αφού είδαν και αποείδαν με τα τηλεγραφήματα και τις πρεσβείες έκλεισαν σε ένα 

φάκελο τη μικρή τους ζωή και απέξω έγραψαν: 

Αξιότιμον Ελληνικόν Κυπριακόν λαόν,  

Οδόν Ελευθερίας ή θανάτου,  

χωριά και πόλεις,  

Κύπρον. 

Ο αγώνας της ΕΟΚΑ σημάδεψε τους προσανατολισμούς και το μέλλον του κυπριακού ελληνισμού 
και αποτέλεσε την κορύφωση των προσπαθειών για απελευθέρωση. Ήταν ίσως η κορυφαία στιγμή 
στην ιστορία του ελληνισμού της Κύπρου, γιατί τότε νιώσαμε το αίσθημα ότι υπακούσαμε στο 
προαιώνιο κάλεσμα της φυλής μας. Ανταποκριθήκαμε στο εθνικό κάλεσμα της αποτίναξης του 
αγγλικού ζυγού, αναλαμβάνοντας το δικό μας κομμάτι ιστορικής ευθύνης, αψηφώντας τη βρετανική 
υπεροπλία και υπεροψία. 

«Με τη βοήθεια του Θεού, με πίστη εις τον τίμιον αγώνα μας, με τη συμπαράσταση ολόκληρου του 
ελληνισμού και με τη βοήθεια των Κυπρίων, αναλαμβάνομεν τον αγώνα δια την αποτίναξη του 
αγγλικού ζυγού, με σύνθημα εκείνο το οποίο μας κατέλειπαν οι πρόγονοί μας ως ιεράν 
παρακαταθήκη: ΄Η ΤΑΝ Ή ΕΠΙ ΤΑΣ!» 

Αυτός ήταν ο όρκος των Ελλήνων της Κύπρου, που αποφάσισαν να κερδίσουν τη Λευτεριά με το 
αίμα τους. Οι αντάρτες στήνουν ενέδρες, δίνουν μάχες, θυσιάζονται... Με αρχηγούς το στρατηγό 
Γεώργιο Γρίβα Διγενή και τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο τον Τρίτο πολέμησαν με γενναιότητα, ανδρεία 
και αυτοθυσία.     

Στο κάλεσμα του Αρχηγού, ανταποκρίθηκαν με θέρμη όλοι οι Κύπριοι και κατατάχθηκαν στις τάξεις 
της ΕΟΚΑ ή βοήθησαν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο μπορούσαν, προς έκπληξη και δυσαρέσκεια 
των αποικιοκρατών, που φρόντιζαν με κάθε προπαγανδιστικό μέσο ν’ αλλοτριώσουν την εθνική 
τους συνείδηση.  

Δεν τους διαπαιδαγώγησε η Αγγλία με τα ανθελληνικά της σχέδια;  

Δεν τους απαγόρευσε τον ελληνικό εθνικό ύμνο, αντικαθιστώντας τον με τον αγγλικό;  

Δεν τους αφαίρεσε τις ελληνικές σημαίες, τα ελληνικά χρώματα, τις μορφές Ελλήνων ηρώων;  
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Δεν προσπάθησε να τους κάνει να λησμονήσουν την ιστορία τους, να χάσουν τον σύνδεσμό τους 

με το παρελθόν;  

Κι όμως! Η ψυχή αυτή δεν ξεπουλήθηκε. Λογάριασαν λάθος…. 

1η Απριλίου 1955 `Εναρξη του αγώνα, με βομβιστικές επιθέσεις σε επιλεγμένους στόχους στη 
Λευκωσία, τη Λάρνακα και τη Λεμεσό.  

Πολλοί βασανίστηκαν φυλακίστηκαν, κλείστηκαν σε κρατητήρια, οδηγήθηκαν στην αγχόνη, έδωσαν 
τη ζωή τους για τη Λευτεριά.  

Σε αυτό των αγώνα ήταν όλοι παρόντες: Οι μαθητές που με τις μαχητικές τους διαδηλώσεις 
κρατούσαν αναμμένη τη φλόγα του αγώνα, οι μαθήτριες οι οποίες με κίνδυνο της ζωής τους 
μετέφεραν τις επιστολές και τα φυλλάδια στις σχολικές τους τσάντες. Το έπος του 55’ - 59’ ήταν 
δημιούργημα της νεολαίας του νησιού, των παιδιών του δημοτικού και του γυμνασίου. Αυτοί 
υπήρξαν ο κύριος συντελεστής της νίκης.  

«Τι να σας λέω για Θερμοπύλες;» 

Τι να σας λέω για Θερμοπύλες, Μαραθώνες, 

όταν τη μάχη δίνετε με πέτρες στην αυλή μας,  

όταν Παιχνίδι σας είναι μονά - ζυγά με σφαίρες,  

μονά - ζυγά με Λευτεριά ή Θάνατο! 

Τι να σας μάθω ηρωικούς εξάμετρους του Ομήρου, 

όταν μετράτε λίγα δευτερόλεπτα 

κι’ ύστερα ρίχνετε τη χειροβομβίδα; 

Παιδιά, που γίνατε άντρες σε μια νύχτα 

του χίλια ενιακόσια πενηνταπέντε, 

που ωρίμασε τόσο άξαφνα το πνεύμα σας, 

τι να σας πω για Λογική, για αρχαία σοφία; 

Τι να διαβάζω για Σουλιώτισσες και Μεσολόγγια 

σε σας, κοπέλλες, που είστε κάθε μια 

κι’ από ένα ζωντανό ταχυδρομείο, 

που μέσα απ’ την αθώα στολή είστε ζωσμένες τ’ άρματα! 

Τι να ζητώ καλλιγραφίες από τα χέρια που έσκαβαν 

όλο το βράδυ χτες κρησφύγετα, 

που να διαβάσω πιο λαμπρή σελίδα λεβεντιάς 

από το πρόσωπο σας το μελανιασμένο ακόμα απ’ τα χτυπήματα 

της τελευταίας διαδήλωσης, 

ποιο τραγούδι ομορφότερο να πω 

απ’ τη σιωπή σας μπρος στα βασανιστήρια; 

Τι να σας μάθω πιο πολύ 

 απ’ ό,τι λεει η ζωή κι’ ο θάνατος σας; 

(Γιάννης Παπαδόπουλος) 
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Διάβασα το 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) 

Ο δρόμος για τη λευτεριά περνά μέσα από θυσίες και αγώνες, που όλοι οι Έλληνες της Κύπρου 
είναι πρόθυμοι να κάνουν. Ο κυπριακός ελληνισμός αγωνίσθηκε σύσσωμος. Από τον πιο μικρό 
μέχρι τον πιο μεγάλο, ο καθένας με το δικό του τρόπο, όλοι ένωσαν τις δυνάμεις τους για να 
συντελεστεί η εποποιία του 1955-59. Άντρες και γυναίκες, γέροι και παιδιά….. Οι Έλληνες της 
Κύπρου ήξεραν να θυσιάσουν τη ζωή τους για την ελευθερία της πατρίδας τους. 

Η λευτεριά βάφτηκε με αίμα. Με το αίμα των ηρώων, που λίγο πριν πεθάνουν καθένας απ’  
αυτούς παραδεχόταν πως: 

Ποτέ δε θα μπορούσα να πιστέψω πως η στενότητα 
μιας σπηλιάς μπορούσε να έχει τόση ευρυχωρία, μπορούσε να χωρέσει την πατρίδα με 
τις ελιές της, 
τ’ ακρογιάλια της, τα βάσανά της, με τα καΐκια της 
μ’ ολάνοιχτα πανιά στον αντρίκιον αγέρα της, 
τον κόσμο με τα φλάμπουρά του, τα όνειρά του, τις καμπάνες του, και τα μικρά 
αγριόχορτα. Ανασαίνω, 
μέσα σ’ αυτό το πέτρινο τούνελ που η έξοδός του 
είναι το ίδιο το στόμιο του ήλιου. Το ξέρω : 
από δω, κατευθείαν, θα περάσω νεκρός μες στον κόσμο. 
Μην κλαίτε. Και ξέρω τώρα, όσο ποτέ, 
Πως είναι δυνατή η ελευθερία.  
Τέλειωσαν πια τα ψέματα – δικά μας και ξένα… 
Μου χρειάζεται πριν απ’  τον θάνατό του μια ύστατη γνώση, 
η γνώση του θανάτου μου, για να μπορέσω να πεθάνω… 
Ναι, η πιο μεγάλη πράξη της ζωής μας 
είναι η απόφαση του θανάτου μας, όταν υπάρχει κάποια διέξοδος, 
όταν μπορείς να τον αποφύγεις και συ τον διαλέγεις 
σαν τιμή και σαν χρέος για τους άλλους, 
πιο πέρα από τις ανάγκες σου. 
Όποιος μπορεί να νικήσει για μια στιγμή τη ζωή του… 
νικάει και το θάνατο! 
 
Ναι, ήταν η πιο μεγάλη πράξη της ζωής τους γιατί μπόρεσαν με τους αγώνες και τις θυσίες να 
κερδίσουν μια θέση στην αιωνιότητα. Θυσίες που φωτίζουν, παραδειγματίζουν, καθοδηγούν. 
Κάθε προσπάθεια και κάθε αγώνας είχε τη δική του συμβολή σ’  αυτή τη θαυμάσια 
προσπάθεια. 
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Με δέος ατενίζουμε τη φωτεινή θυσία του «Σταυραετού του Μαχαιρά», του «Ζήδρου της ΕΟΚΑ», 
του Γρηγόρη Αυξεντίου. Πολέμησε και διάλεξε τον θάνατο για την πολυαγαπημένη του πατρίδα, 
φωνάζοντας «Μολών λαβέ», σαν ένας άλλος Λεωνίδας. Ύστερα από 10ωρη μάχη, που έδωσε 
μόνος του ενάντια σ’  έναν ολόκληρο στρατό, έπεσε τιμημένα, ενώ η φωτιά των εχθρών κατάκαιε 
τις χοντρές ελληνικές του κοκκάλες και το σταυρό της πατρίδας του, που είχε φυλαχτάρι 
μες τις τρίχες του κόρφου του. Δεν ήταν ενέργεια αυτοκτονίας, αλλά ενσυνείδητη πράξη 
ηρωισμού και αυτοθυσίας. Ήταν η έμπρακτη εφαρμογή των λόγων του: 

Όταν υπάρχουν άνθρωποι αποφασισμένοι να πεθάνουν, δεν μπορεί παρά να νικήσουμε. 
Αυτό το αντιλαμβάνονται πολύ καλά οι κατακτηταί, γι’ αυτό και λυσσούν περισσότερο. Μα 
όσο πιο πολύ λυσσούν, τόσο πιο πολύ πλησιάζει η ώρα της ελευθερίας… Στην εσχάτην 
ανάγκην, θ’  αγωνισθώ και θα πεθάνω σαν Έλληνας, αλλά ζωντανόν δε θα με πιάσουν… 

Ζωντανό πάντως δεν τον έπιασαν οι εχθροί. Τον έκαψαν! Αυτός όμως δεν πέθανε, απλώς 
κοιμήθηκε τον ύπνο των γενναίων, μιας και του αντρειωμένου ο θάνατος, θάνατος δε 
λογιέται. 

Με το κρασί της ελευθερίας μέθυσε ο κυπριακός λαός και πήρε την απόφαση να τα βάλει με την 
πανίσχυρη αγγλική αυτοκρατορία. Με το κρασί αυτό μέθυσαν και τα παλικάρια μας που δεν 
τρόμαξαν μπροστά στην αγχόνη και πέρασαν στην αιωνιότητα. Εννέα παλικάρια που ξεκίνησαν 
μ’ ένα όνειρο: να δουν την Κύπρο λεύτερη, κατέληξαν μετά από την καταδίωξη, τις συλλήψεις 
και τα βασανιστήρια στην αγχόνη. 

1. Μιχαήλ Καραολής, 22 ετών 
2. Ανδρέας Δημητρίου, 22 ετών 
3. Ανδρέας Ζάκος, 24 ετών 
4. Χαρίλαος Μιχαήλ, 20 ετών 
5. Ιάκωβος Πατάτσος, 22 ετών 
6. Ανδρέας Παναγίδης, 23 ετών 
7. Μιχαήλ Κουτσόφτας, 20 ετών 
8. Στέλιος Μαυρομμάτης, 23 ετών  
9. Ευαγόρας Παλληκαρίδης, 19 ετών  

 
Αυτά ήταν τα τελευταία λόγια του δεκαεννιάχρονου παλικαριού: 
« Ώρα 7:30 μ.μ. Η πιο όμορφη μέρα της ζωής μου. Μη ρωτάτε γιατί.  
Εύχομαι να είμαι ο τελευταίος που θα οδηγηθεί στην κρεμάλα ». 
 
Λένε πως ο τρόπος, με τον οποίο αντικρίζει κανείς τον θάνατο, χαρακτηρίζει το «ποιόν» της ψυχής 
του. Αν η ψυχή ζει αληθινά τις μεγάλες Ιδέες της Πίστεως και της Πατρίδος, αντέχει και υπομένει 
τις δοκιμασίες με τόλμη και ηρωισμό. Όσοι λοιπόν θέλουν να παίρνουν μαθήματα γνήσιου 
ηρωισμού, ας στρέψουν τη ματιά εδώ, στη νοτιοανατολική εσχατιά του Ελληνισμού, σ’ αυτή τη 
μικρή κουκκίδα της υδρογείου. Ας αγκαλιάσουν με το βλέμμα τους ένα μονάχα τόπο μικρό, ένα 
χώρο κλειστό, που βρίσκεται στη μέση σχεδόν του νησιού – να ‘ναι άραγε συμβολικό; Ας σταθούν 
στα «Φυλακισμένα Μνήματα» κι ας αφουγκραστούν τη θυσία των παλληκαριών που είναι θαμμένα 
εκεί. 
 
Αυτοί οι νέοι με το γιγαντιαίο τους ανάστημα, επαλήθευσαν ότι το αληθινό μπόι του ανθρώπου 
μετριέται πάντα με το μέτρο της λευτεριάς. Τα λόγια που έγραψαν στους δικούς τους 
ανθρώπους εκείνες τις τελευταίες ώρες είναι μνημεία απαράμιλλου θάρρους, βαθειάς 
θρησκευτικότητας, απέραντης αγάπης για την Ελλάδα και την Ελευθερία, αγάπης για τα ωραία 
και τα μεγάλα. 
Με τούτη την αγάπη, λέω, πως μια μέρα, οι ξυλινοι σταυροί  

θα μπουμπουκιάσουν τριαντάφυλλα -ναι, κι ο δικός μου ο  
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σταυρός, ο καμένος, ο πέτρινος  

με τούτη λέω την αγάπη μια μέρα θα λυγίσουμε  

κείνους που φέρνουν τ' άδικο και σπέρνουνε το μίσος. Τούτη είναι  

η εντολή μου -  

μ'ολο που αυτή την ώρα δεν το 3έρω το μίσος  

σα να μην το' μαθα ποτές ή να το ξέχασα.Γειά σας."  

Κι αν αυτός ο αγώνας δεν επέτυχε να φέρει το ζητούμενο, την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα, 

έδωσε όμως απαράμιλλα δείγματα πίστης και αγάπης προς την πατρίδα,  τόλμης και ηρωισμού, 

γενναιότητας και αυτοθυσίας. Όλοι οι Έλληνες της Κύπρου μένοντας στο εμείς και όχι στο εγώ, 

πάλεψαν μαζί και ο καθένας από το πόστο του στην εποποιία του 1955-59, για να ξεκολλήσουν 

τον ήλιο απ’ τη λάσπη, για να τον σηκώσουν πάνω από την Κύπρο, πάνω από τη γη των 

Αθανάτων! 

 Των αθανάτων το κρασί 

Το ‘βρετε εσείς και πίνετε. 

Ζωή σ’  εσάς ο θάνατος 

κι αθάνατοι θα μείνετε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


