
1θ Απριλίου 1955 



• Κάκε χρόνο τθν 1θ Απριλίου, θ πατρίδα μασ 

θ Κφπροσ, γιορτάηει. 

• Μια τζτοια μζρα το 1955, οι Ζλλθνεσ τθσ 
Κφπρου ξεκίνθςαν τον αγϊνα τουσ για τθ 

Λευτεριά του νθςιοφ μασ. 



• Πολλζσ φορζσ ηθτιςαμε από τουσ Άγγλουσ 
να μασ δϊςουν τθν λευτεριά μασ.  

• Πάντα οι Άγγλοι μασ ζλεγαν «όχι».  

• Ζτςι, οι Κφπριοι αποφάςιςαν να πάρουν τθ 
λευτεριά με τα όπλα. 



Πρϊτα ίδρυςαν τθ μυςτικι 
οργάνωςθ Ε.Ο.Κ.Α. 

Αρχθγοί τθσ ιταν ο: 
Γεϊργιοσ Γρίβασ Διγενισ και ο Αρχιεπίςκοποσ Μακάριοσ Γϋ. 



Τα παλικάρια τθσ Ε.Ο.Κ.Α. μάηευαν όπλα, 
ζφτιαχναν κρθςφφγετα, 
μάκαιναν να πολεμοφν. 



Ξθμερϊματα τθσ 1θ Απριλίου 1955 
δόκθκε το ςφνκθμα να 

ξεκινιςει ο αγϊνασ. 

https://www.youtube.com/watch?v=fKw22e99WYU 

https://www.youtube.com/watch?v=fKw22e99WYU


• Οι Άγγλοι είχαν περιςςότερα όπλα και καλά 

γυμναςμζνο ςτρατό. Οι αγωνιςτζσ μασ όμωσ 
πολεμοφςαν για τη λευτεριά τησ πατρίδασ τουσ. 

Ο αγώνασ φοφντωςε παντοφ. Στισ πόλεισ, ςτα 
χωριά, ςτα βουνά και 

ςτουσ κάμπουσ. 



Τα παλικάρια μασ ζςτθναν ενζδρεσ ςτουσ Άγγλουσ 
ςτρατιϊτεσ. Στα βουνά γίνονταν ςκλθρζσ μάχεσ.  

Στισ πόλεισ γίνονταν 
διαδθλϊςεισ από τουσ μακθτζσ. 

Οι Άγγλοι προςπακοφςαν με 
κάκε τρόπο να ςταματιςουν 

τον 
αγϊνα τθσ Ε.Ο.Κ.Α. Ζκαμαν 

μεγάλα κρατθτιρια ςτθν 
Πφλα και ςτθν 

Κοκκινοτριμικιά όπου 
ζκλειςαν μζςα πολλοφσ 

αγωνιςτζσ και τουσ 
βαςάνιςαν , τουσ ςκότωςαν. 

Ζκλειςαν τα ςχολεία. 



Πολζμθςαν γενναία οι αγωνιςτζσ τθσ Ε.Ο.Κ.Α  
Πολλοί ζδωςαν και 

τθ ηωι τουσ για τθν πατρίδα μασ. Θ πολυπόκθτθ 
ςτιγμι τθσ λευτεριάσ ιρκε το 1959 όπου ζλθξε ο 

αγϊνασ. 
 



Κάποιοι από τουσ ιρωεσ: 



Το 1960 θ Κφπροσ ανακθρφχκθκε 
ανεξάρτθτο κράτοσ. 



Ιταν πρϊτθ Απριλίου 
Τθσ ΕΟΚΑ θ αρχι 
Που ακοφςτθκε ςτθν Κφπρο 
Θ φωνι του Διγενι 
  
Και ςτον ιχο τθσ φωνισ του 
ζτρεξε θ λεβεντιά 
για να δϊςουνε τθ μάχθ 
εισ τθσ Κφπρου τα βουνά 
  
Μάρκοσ Δράκοσ και Πατάτςοσ 
Ηάκοσ και Καραολισ 
Δϊςανε με τόςουσ άλλουσ 
Τθ νεανικι ηωι 
  
Μα απ’ όλουσ τουσ λεβζντεσ 
πιο τρανόσ πιο ξακουςτόσ 
ιτανε ο Αυξεντίου 
τθσ ΕΟΚΑ υπαρχθγόσ 
  
Με το αίμα των θρϊων 
Και με γράμματα χρυςά 
Ζγραψεν θ ιςτορία 
Τθ γλυκιά μασ λευτεριά 
  
Δεν μπορεί κανζνασ τόποσ 
να μθν ελευκερωκεί 
όταν κάκε παλικάρι 
τρζχει να κυςιαςτεί 

https://www.youtube.com/watch?v=pnVlt6RfNxk 

https://www.youtube.com/watch?v=pnVlt6RfNxk

