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Στους πολύχρονους και πολύμορφους αγώνες που διεξήγαγε ο κυπριακός ελληνισμός, οι 

μαθητές και οι μαθήτριες είχαν το δικό τους μερίδιο προσφοράς, γι΄ αυτό αξίζει να τιμούμε τη 

μνήμη και τη θυσία τους. Tα αγωνιστικά καλέσματα, στις κρίσιμες στιγμές της ιστορίας μας, 

επιφύλαξαν στους μαθητές και μαθήτριές μας ρόλους δύσκολους και δρόμους ανηφορικούς. 

Αποτελεί, λοιπόν, ιστορικό δεδομένο πως στην επιτυχία των αγώνων για ελευθερία και 

δημοκρατία υπήρξε καθοριστική η συμβολή και η συμμετοχή της μαθητιώσας νεολαίας.  

Η γενιά του 1955 ήταν η γενιά που μέσα από χιλιάδες στερήσεις και κάτω από αντίξοες 

συνθήκες  έβαλε τις βάσεις ώστε να δημιουργηθεί η Κυπριακή Δημοκρατία. Τα χρόνια του 

Εθνικοαπελευθερωτικού Αγώνα του 1955-59, οι μαθητές/τριες όρθωσαν το ανάστημά τους 

απέναντι στον Άγγλο κατακτητή και στάθηκαν μπροστάρηδες στον αντιαποικιακό αγώνα. 

Εκτός από τα μαθήματα και το σχολείο, τα μαθητικά νιάτα έδωσαν το δικό τους παρόν στους 

αγώνες του λαού μας για ελευθερία, ανεξαρτησία, δημοκρατία και πρόοδο, έφεραν σε πέρας 

ρόλους πρωταγωνιστικούς και φάνηκαν αντάξιοι στις αγωνιστικές παρακαταθήκες του λαού 

μας. Φωτεινά παραδείγματα αποτελούν ο τελειόφοιτος μαθητής Πετράκης Γιάλλουρος, που 

έπεσε από πυρά Άγγλων στη διάρκεια διαδήλωσης, και ο ήρωας-μαθητής και ποιητής 

Ευαγόρας Παλληκαρίδης, ο οποίος αναμετρήθηκε με τον θάνατο κι ανέβηκε περήφανα στο 

ικρίωμα της αγχόνης του κατακτητή, δίνοντας μαθήματα λεβεντιάς κι αντρειοσύνης. Η 

εκτέλεση του Ευαγόρα προκάλεσε παγκόσμια κινητοποίηση κατά των Άγγλων. Η κατακραυγή 

αυτή απέτρεψε τον απαγχονισμό 26 άλλων αγωνιστών, που είχαν καταδικαστεί σε θάνατο. 

Εκτός όμως από αυτούς και ένα πλήθος άλλων νέων πέθαναν με το όραμα μιας ελεύθερης 

πατρίδας. Ο δεκαεξάχρονος Αντρέας Παρασκευάς, που έπεσε στην Κώμα του Γιαλού στις 2 

Ιουλίου 1956, ο δεκαοκτάχρονος Πετράκης Κυπριανού που έπεσε στη μάχη της Οράς στις 21 

Μαρτίου 1957, ο δεκαεπτάχρονος Νίκος Ευαγόρου, ο δεκαεξάχρονος Αντρέας Βλάμης, ο 

δεκαεννιάχρονος Μάκης Γιωργάλλας είναι μόνο μερικοί από τους νέους που πότισαν με το 

αίμα τους το δέντρο της κυπριακής ελευθερίας.  

Γράφει ο εκπαιδευτικός και ποιητής Ανδρέας Παστελλάς στο ποίημά του «Άδεια θρανία»:  

Διάβασα τον 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!  

Στη σύγχρονη κυπριακή ιστορία υπήρξαν και άλλοι ήρωες-μαθητές, που έδωσαν τη ζωή τους 

υπερασπιζόμενοι τη Δημοκρατία κατά την ταραγμένη περίοδο 1971-1974 όπως ο 

τελειόφοιτος μαθητής Κυριάκος Παπαλαζάρου που δολοφονήθηκε στην Πάφο τον Ιούλη του 

1973 και ο δεκατετράχρονος μαθητής Ανδρέας Θεοδοσίου που έπεσε νεκρός στο πραξικόπημα 

στις 15 Ιουλίου 1974 στη Λάρνακα. Επίσης κατά την τουρκική εισβολή το καλοκαίρι του 1974 

πολλοί νεαροί μαθητές σκοτώθηκαν είτε επειδή βοήθησαν εθελοντικά την εθνική φρουρά είτε 

πέφτοντας θύματα της βαρβαρότητας των κατακτητών, ενώ τον Γενάρη του 1975 ο μαθητής 

Πανίκος Δημητρίου ξεψύχησε κάτω από τις ερπύστριες των αγγλικών τεθωρακισμένων στο 

Ακρωτήρι κατά τις διαδηλώσεις ενάντια στη μεταφορά τουρκοκυπριακού πληθυσμού από 

τους Βρετανούς στο κατεχόμενο μέρος της πατρίδας μας. 

Η μαθητιώσα νεολαία του τόπου μας σφυρηλατήθηκε μέσα από τους αγώνες και τις θυσίες 

για τα ιδανικά της ελευθερίας και της δημοκρατίας. Επώνυμοι ήρωες κι ανώνυμοι αγωνιστές 

μαθητές περπάτησαν τον δύσκολο αλλά περήφανο δρόμο της προσφοράς και της θυσίας. 
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