


Κάποτε η μικρή μας Κύπρος αγοράστηκε 

από τους Άγγλους,



οι οποίοι έστησαν στο κυβερνείο τη σημαία 

τους.



Οι Άγγλοι υποσχέθηκαν στους Κύπριους πως θα τους 

αγαπούν και θα τους βοηθούν. Γρήγορα όμως δεν τους 

άφηναν να διαβάζουν Ελληνική Ιστορία, ούτε να βάζουν 

την Ελληνική σημαία πάνω στα σχολεία τους. 



Τα παιδιά ήταν πολύ στενοχωρημένα. Οι κάτοικοι ζητούσαν 

ελευθερία και ένωση με την Ελλάδα και έκαναν διαδηλώσεις.



Το 1955, οι Κύπριοι, επειδή έβλεπαν ότι οι Άγγλοι δεν είχαν σκοπό να δώσουν την ανεξαρτησία

στην Κύπρο, αποφάσισαν να διώξουν τους Άγγλους με ένοπλο αγώνα. Έτσι με αρχηγούς τον

Αρχιεπίσκοπο Μακάριο και το στρατηγό Γεώργιο Γρίβα Διγενή, ίδρυσαν την Ε.Ο.Κ.Α. (Εθνική

Οργάνωση Κυπρίων Αγωνιστών). Οι Άγγλοι είχαν πολλά όπλα, τανκς και ελικόπτερα ενώ οι

Κύπριοι αγωνιστές είχαν λίγα όπλα.
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Έτσι την 1η Απριλίου 1955 ξεκίνησε ο ένοπλος αγώνας. Έγιναν 

ανατινάξεις σε αστυνομικούς σταθμούς και σε διάφορους άλλους 

αγγλικούς στόχους.



Ο αγώνας αυτός διάρκησε για τέσσερα χρόνια, μέχρι το
1959. Πολλοί αγωνιστές φυλακίστηκαν, βασανίστηκαν,
εκτελέστηκαν.



Όλοι βοήθησαν! Ακόμα και τα παιδιά κουβαλούσαν κρυφά 

φυλλάδια με μηνύματα της ΕΟΚΑ. Άλλοι έκρυβαν στα σπίτια 

τους αντάρτες κι άλλοι το βράδυ διόρθωναν όπλα. 



Υπαρχηγός της ΕΟΚΑ ήταν ο Γρηγόρης Αυξεντίου, ο οποίος γεννήθηκε στο

χωριό Λύση, που βρίσκεται ανάμεσα στη Λευκωσία και την Αμμόχωστο, στις

22 Φεβρουαρίου του 1928.



Στις 3 Μαρτίου του 1957 και ενώ βρισκόταν κρυμμένος στο κρησφύγετό του στον Μαχαιρά

με άλλους 3 συντρόφους του, οι Άγγλοι τον ανακάλυψαν, μετά από προδοσία.

Περικύκλωσαν το κρησφύγετο με αυτοκίνητα και ελικόπτερα και ακολούθησε μάχη μεταξύ

τους. Τότε ο Γρηγόρης έπεισε τους συναγωνιστές του να παραδοθούν, ενώ αυτός έμεινε και

πολέμησε μόνος επί 11 ώρες τους εχθρούς.



Οι Άγγλοι, αφού κατάλαβαν ότι δεν μπορούσαν να συλλάβουν

ζωντανό τον Γρηγόρη Αυξεντίου, έριξαν βενζίνη στο κρησφύγετό

του. Έτσι ήρθε το τέλος αυτού του μεγάλου Κύπριου αγωνιστή.
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Στη συνέχεια, οι Άγγλοι έθαψαν τον Γρηγόρη Αυξεντίου στις Κεντρικές

Φυλακές στη Λευκωσία, στο χώρο που είναι γνωστός σήμερα ως

Φυλακισμένα Μνήματα.



Στον ίδιο χώρο αναπαύονται  

μαζί  με το Γρηγόρη 

Αυξεντίου ακόμη τρεις  

ήρωες: ο Μάρκος Δράκος, ο  

Στυλιανός Λένας και ο 

Κυριάκος Μάτσης, καθώς 

επίσης και  οι εννιά 

απαγχονισθέντες ήρωες του 

Απελευθερωτικού αγώνα:

➢Ευαγόρας Παλληκαρίδης

➢Μιχαλάκης Καραολής

➢Ανδρέας Δημητρίου 

➢Ιάκωβος Πατάτσος

➢Ανδρέας Ζάκος

➢Χαρίλαος Μιχαήλ

➢Στέλιος Μαυρομμάτης 

➢Ανδρέας Παναγίδης

➢Μιχαήλ Κουτσόφτας



Το 1960, η Κύπρος μας ελευθερώθηκε, οι Άγγλοι έφυγαν και έγινε

ανεξάρτητο κράτος. Το νέο κράτος που δημιουργήθηκε ονομάστηκε

«Κυπριακή Δημοκρατία» και απόκτησε το δικό του Σύνταγμα, τη

δική του σημαία και το δικό του πρόεδρο.


