


Τα χρόνια πριν τον αγώνα....

Το 1878 η μικρή μας αγοράστηκε

από τους Άγγλους. Αυτοί έστησαν στο

κυβερνείο τη τους και

υποσχέθηκαν στους ότι θα τους

αγαπούν και θα τους βοηθούν.



Γρήγορα όμως δεν τους άφηναν να 

διαβάζουν             ούτε να βάζουν

πάνω στα              . Τα

ήταν πολύ στεναχωρημένα. Οι κάτοικοι

ζητούσαν την ελευθερία τους κι έκαναν 

.Ήθελαν ένωση με την Ελλάδα. 

Κανένας όμως δεν τους άκουγε.



Ίδρυση της Ε.Ο.Κ.Α ( Εθνική 
Οργάνωση Κυπρίων Αγωνιστών)

Αρχιεπίσκοπος

Μακάριος  Γ’

Γεώργιος Γρίβας 
Διγενής

Οι αρχηγοί του αγώνα



1η Απριλίου 1955

Ξεκίνησε ο αγώνας...

Enarksi tou agona.mpg


Όλοι στον αγώνα για 
την Λευτεριά!



Μέτρα καταστολής του αγώνα

 Στρατός παντού

 Έλεγχοι

 «Κέρφιου» (κατ’ οίκον περιορισμός)

 Κρατητήρια

 Απαγχονισμοί



Κρατητήρια



Έλεγχοι



Συμβολή των παιδιών

 Διαδηλώσεις

 Συνθήματα στους 
τοίχους

 Μεταφορά μηνυμάτων 
/Διανομή φυλλαδίων



Γρηγόρης Αυξεντίου

Tης Λύσης ήσουν 
γέννημα και 
ανάθρεμμα,

ηρωϊκέ Γρηγόρη

Thisia Afxentiou.mpg


Τα Κοκκινοχώρια ξαναβάφτηκαν 
κόκκινα.

Σε καρτερούσαν, 
δάσκαλε, στα 
σχολικά θρανία

οι μαθητές σου 
να τους πεις 
ελληνική 
ιστορία...



Eυαγόρας Παλληκαρίδης

« Θα πάρω μιαν 
ανηφοριά,
θα πάρω 
μονοπάτια να 
βρω τα 
σκαλοπάτια που 
παν στην 
λευτεριά»



Λόγια αθανάτων...
Ανδρέας 

Παναγίδης

Απαγχονίστηκε στις 

21.9.1956

«... Λατρευτά μου 

παιδιά ... Ακολουθήστε 

πάντα το δρόμο της 

αρετής ...»

Ευαγόρας 

Παλληκαρίδης

Απαγχονίστηκε στις 

14.3.1957

«... Θα πάρω μιαν 

ανηφοριά, θα πάρω 

μονοπάτια να βρω τα 

σκαλοπάτια που παν στην 

λευτεριά»

Μιχαήλ

Κουτσόφτας

Απαγχονίστηκε στις 

21.9.1956

«... Ελευθερία ή θάνατος. 

Αυτές τις λέξεις τις μάθαν 

κι αυτοί οι τοίχοι των 

φυλακών» 

Μιχαλάκης

Καραολής

Απαγχονίστηκε στις 

10.5.1956

«... Οι δικοί μου δεν πρέπει 

να με κλαιν ...»
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Λόγια αθανάτων...

Ανδρέας 

Δημητρίου

Απαγχονίστηκε στις 

10.5.1956

«... Λυπούμαι που δε 

θα δω την Κύπρο μας 

ελεύθερη»

Ιάκωβος 

Πατάτσος

Απαγχονίστηκε στις 

9.8.1956

«... Βρίσκομαι μεταξύ 

αγγέλων ...»

Ανδρέας

Ζάκος

Απαγχονίστηκε στις 

9.8.1956

«... Η ώρα του 

θανάτου πλησιάζει, 

μα στην ψυχή μας 

φωλιάζει ηρεμία»

Χαρίλαος

Μιχαήλ

Απαγχονίστηκε στις 

9.8.1956

«... Είμαι έτοιμος να 

τα αντιμετωπίσω όλα 

με αφάνταστη 

ψυχραιμία»
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Λόγια αθανάτων...

Στέλιος

Μαυρομμάτης

Απαγχονίστηκε στις 

21.9.1956

«... Ο γιος και ο 

αδελφός σας πέθανε 

με το χαμόγελο στα 

χείλη»

http://www.moec.gov.cy/dde/klimakio/Themata/Istoria/eikones/1955-59.zip


To τέλος του αγώνα

H Κύπρος με τις 
συμφωνίες 
Ζυρίχης και 
Λονδίνου έγινε 
ελεύθερο και 
ανεξάρτητο 
κράτος.


