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Σκεύη Μαρκουλλή, Φιλόλογος



Γιορτάζουμε σήμερα και τιμούμε την
66η επέτειο της έναρξης του
απελευθερωτικού αγώνα του 1955-59.

Μια από τις ενδοξότερες σελίδες του
Κυπριακού Ελληνισμού που άρχισε να
γράφεται την 1η Απριλίου 1955 σ’
ολόκληρη την Κύπρο με την πρώτη
προκήρυξη της E.O.K.A, που
κυκλοφορούσε και καλούσε το λαό σε
ένοπλη εξέγερση εναντίον των Άγγλων
κατακτητών.

Σκεύη Μαρκουλλή, Φιλόλογος



«Με την βοήθεια του Θεού, με πίστιν
εις τον τίμιον αγώνα μας, με τη 
συμπαράστασιν ολόκληρου του 

Ελληνισμού και με την βοήθειαν των 
Κυπρίων, αναλαμβάνομεν τον αγώνα 

δια την αποτίναξιν του Αγγλικού 
ζυγού, με σύνθημα εκείνο το οποίον 
μας κατέλιπαν οι πρόγονοι μας ως 

ιεράν παρακαταθήκην:

Ή TAN  Ή ΕΠΙ ΤΑΣ...»

Σκεύη Μαρκουλλή, Φιλόλογος

Ανάγνωση, Χρήστος Κρασιάς Γ 1



Εκείνο το πρωί της Παρασκευής,
ολόκληρος ο Κυπριακός
Ελληνισμός, αφουγκραζόμενος
τον προαιώνιο πόθο, ξεκίνησε
τον άνισο, τιτάνιο αγώνα του με
στόχο, την Ελευθερία και την
Ένωση της Κύπρου με τη
Μητέρα Ελλάδα.

Σκεύη Μαρκουλλή, Φιλόλογος



Τα μηνύματα του ηρωικού
έπους του 1821, του οποίου την
επέτειο των 200 χρόνων από
την έναρξή του, γιορτάσαμε
πριν λίγες μέρες, έθρεψαν και
έκαναν να φουντώσει στο
μαρτυρικό νησί μας, ο πόθος
της ελευθερίας.

Σκεύη Μαρκουλλή, Φιλόλογος



Στην εξέγερση κανένας δεν
περίσσευε, η δε συμμετοχή ήταν
αθρόα και συγκινητική.
Η τρομοκρατία, οι εξορίες, τα
βασανιστήρια, οι αγχόνες, δεν
έκαμψαν το φρόνημα και την
επιθυμία των Κυπρίων για
αγώνα.
Απεναντίας, ατσάλωσαν και
χαλύβδωσαν τη θέληση και την
ορμή τους.

Σκεύη Μαρκουλλή, Φιλόλογος



Σκεύη Μαρκουλλή, Φιλόλογος

Απαγγελία, Χρήστος Κρασιάς Γ 1 

Ο Ευαγόρας Παλληκαρίδης στο τελευταίο γράμμα του
γράφει:

Θ’ ακολουθήσω με θάρρος τη μοίρα μου. Ίσως αυτό να
‘ναι το τελευταίο μου γράμμα.
Μα πάλι δεν πειράζει. Δεν λυπάμαι για τίποτα. Ας χάσω
το κάθε τι.
Μια φορά κανείς πεθαίνει. Θα βαδίσω χαρούμενος στην
τελευταία μου κατοικία. Τι σήμερα, τι αύριο;
Όλοι πεθαίνουν μια μέρα.
Είναι καλό πράγμα, να πεθαίνει κανείς για την Ελλάδα.
Ώρα 7:30. Η πιο όμορφη μέρα της ζωής μου. Η πιο
όμορφη ώρα.
Μη ρωτάτε γιατί.



Σκεύη Μαρκουλλή, Φιλόλογος

Ολόκληρη η Κύπρος, μετατράπηκε ξαφνικά
σ’ ένα κοχλάζον ηφαίστειο φλογισμένων
ιδανικών που με την πυρακτωμένη λάβα του
έλιωνε τα σιδερένια δεσμά της πολυαιώνιας
δουλείας.
Η νιότη ξεχύθηκε σε μια αδιάκοπη
σκυταλοδρομία ελληνικής παλληκαριάς που
μέσα απ’ τ’ αλλεπάλληλα δράματα και τον
βρασμό του εκούσιου θανάτου, ύψωνε
περίλαμπρους διαλαλητές ελευθερίας, τους
αγωνιστές της ΕΟΚΑ.



Σκεύη Μαρκουλλή, Φιλόλογος

Τα λάβαρα των αιώνων υψώθηκαν στα κάστρα. Ολόκληρο το
νησί έγινε μια απέραντη γαλανόλευκη σημαία.

Πολλοί οι τόποι της θυσίας: Μαχαιράς, Λιοπέτρι, Δίκωμο,
Μερσινάκι...

Ατέλειωτη η σειρά των ηρωικών παλληκαριών: Αυξεντίου,
Μάτσης, Πίττας, Κάρυος, Σαμάρας, Παπακυριακού,
Μούσκος, Δράκος, Λένας, Παλληκαρίδης, Καραολής,
Δημητρίου, Κουτσόφτας, Παναγίδης και πλήθος άλλοι
επώνυμοι και ανώνυμοι αγωνιστές.



Σκεύη Μαρκουλλή, Φιλόλογος

Στις πόλεις, στα βουνά και στην ύπαιθρο τα
παλληκάρια της E.O.K.A καταγράφουν σελίδες
άφθαστου ηρωισμού και μεγαλείου και η
μπαρουτοκαπνισμένη ατμόσφαιρα ηλεκτρίστηκε
από τα πολεμικά τροπάρια του Γένους και τα
εμβατήρια του ξεσηκωμού.



Σκεύη Μαρκουλλή, Φιλόλογος

Ηρώων Γη                                             

Όλη η φύση κοιμάται, τη 
ναρκώνει το κρύο

Και ‘γω φεύγω λαλώντας το 
στερνό μου αντίο

Και τη μάνα φιλώντας την 
κοιτάζω να κλαίει

Μάνα μην κλαις της λέω, 
Μάνα μην κλαις και κλαίω

Κι όλο πάω και τρέχω και το 
δάκρυ της σβήνει

για μια μόνο στιγμούλα και 
μιαν άλλη μανούλα

την Ελλάδα μας έχω 
που όλο κλαίει κι 
εκείνη

Στου βουνού τη 
ραχούλα, στ’ 
ανθοστόλιστα πλάγια

τη γλυκιά μου 
μανούλα, ψάχνω να 
βρω την άγια

και ανεβαίνω 
ραχούλες, 
χιονισμένες κορφές

ώσπου να βρω 
ΗΡΩΩΝ ΓΗ κι 
ηρώων μορφές.                Απαγγελία, Ραφαέλα Χαραλάμπους Γ1



Οι Άγγλοι χρησιμοποιούν κάθε
τρόπο, για να κάμψουν το
αγωνιστικό φρόνημα του λαού.
Κλείνουν σχολεία, προκηρύσσουν
καταζητούμενους, βασανίζουν και
εξευτελίζουν, δικάζουν και
καταδικάζουν, στήνουν ψεύτικες
δίκες και οδηγούν ακόμη και
αμούστακα παιδιά στην αγχόνη.

Σκεύη Μαρκουλλή, Φιλόλογος



Επιβάλλουν το στρατιωτικό νόμο,
χρησιμοποιούν πρωτοφανή βία,
απαγορεύουν την κυκλοφορία
στους δρόμους επιβάλλοντας το
γνωστό «κέρφιου», συλλαμβάνουν
αγωνιστές, άντρες και γυναίκες και
τους κλείνουν κατά εκατοντάδες
στα κρατητήρια της Ομορφίτας και
της Κοκκινοτριμιθιάς.
Ο Πρόεδρος των Πολιτικών
Κρατουμένων Ε.Ο.Κ.Α, Γιάννης
Σπανός θυμάται:

Σκεύη Μαρκουλλή, Φιλόλογος



Σκεύη Μαρκουλλή, Φιλόλογος



Σήμερα, τιμούμε τους ανθρώπους που όρισαν
στη ζωή τους σημαντικές αρχές, πολύτιμους
σκοπούς και φρόντισαν να τους υπερασπιστούν
με κάθε τρόπο, τους ανθρώπους που έμειναν
αμετακίνητοι στην αρχική τους απόφαση και δεν
παρέκκλιναν ποτέ από το σκοπό τους, τους
ανθρώπους που δε λύγισαν ούτε για μια στιγμή.

Τιμούμε τις ένδοξες μέρες της κυπριακής
ιστορίας που ταυτίστηκαν με τους στίχους του
Μόντη:

Όταν διάβασα την ιστορία σου,
το βράδυ είχα πυρετό.

Σκεύη Μαρκουλλή, Φιλόλογος

Φιλοτέχνηση πίνακα, Μαρία Στρατουρά, ΒΔ Τέχνης



Σκεύη Μαρκουλλή, Φιλόλογος

Σήμερα, τιμούμε λοιπόν τους ανθρώπους της ιστορίας μας, ως χρέος και
εντολή για ξύπνημα συνειδήσεων, για σφυρηλάτηση μιας γερής και
άρρηκτης αλυσίδας που συνεχίζει στις μελλούμενες γενεές.

Με σεβασμό και δέος στεκόμαστε μπροστά στο μεγαλείο και τη λεβεντιά
εκείνου του υπέροχου αγώνα.

Με θαυμασμό και δέος υποκλινόμαστε μπροστά στις θυσίες του λαού μας
και προσκυνούμε ευλαβικά τη μνήμη των ηρωικών εκείνων παλληκαριών
που τόσο απλόχερα πρόσφεραν τα νιάτα και τη ζωή τους για να
λευτερωθεί ο τόπος μας.

Θα τους θυμόμαστε πάντα και θα τους έχουμε πρότυπα ανδρείας και
αρετής!



ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΟΥ
Γιάννης Κ. Παπαδόπουλος 

Τί νά σᾶς λέω γιά Θερμοπῦλες,
Μαραθῶνες,

ὃταν τή μάχη δίνετε μέ πέτρες στήν αὐλή
μας,

ὃταν Παιχνίδι σας εἶναι μονά-ζυγά μέ
σφαῖρες,

μονά-ζυγά μέ Λευτεριά ἤ Θάνατο!

Τί νά σᾶς μάθω ἡρωικούς ἐξάμετρους τοῦ
Ὁμήρου,

ὃταν μετρᾶτε λίγα δευτερόλεπτα

κι’ ὕστερα ρίχνετε τήν χειροβομβίδα;

Παιδιά, πού γίνατε ἄντρες σέ μιά νύχτα

τοῦ χίλια εννιακόσια πενηνταπέντε,

πού ὡριμάσατε τόσο ἄξαφνα τό πνεῦμα
σας,

τί νά σᾶς πῶ γιά Λογική, γιά ἀρχαία σοφία;

Τί νά ζητῶ καλλιγραφίες ἀπό τά χέρια πού
ἔσκαβαν

ὅλο τό βράδυ χτές κρησφύγετα,

Ποῦ νά διαβάσω πιό λαμπρή σελίδα
λεβεντιᾶς

ἀπό τό πρόσωπό σας τό μελανιασμένο

ἀκόμα ἀπ’ τά χτυπήματα τῆς τελευταίας
διαδήλωσης,

ποιό τραγούδι ὀμορφότερο νά πῶ

ἀπ’ τή σιωπή σας μπρός στά βασανιστήρια;

Τί νά σᾶς μάθω πιό πολύ

ἀπ’ ὅ,τι λέει ἡ ζωή κι’ ὁ θάνατός σας;

Απαγγελία, Παναγιώτα Αριστοδήμου Γ1
Σκεύη Μαρκουλλή, Φιλόλογος



Σκεύη Μαρκουλλή, Φιλόλογος


