
1η  Απριλίου  1955 
 
 

Ονοµατεπώνυµο: ………………………………………………  
 
Ηµερ.: 30. 3. 20 

 
   
 Η  πατρίδα  µας  η  Κύπρος  πριν  από  αρκετά  χρόνια  ήταν  σκλαβωµένη  στους  
Άγγλους. Εβδοµήντα  εφτά  χρόνια  κρατούσαν  οι  Άγγλοι  την  πατρίδα  µας.  
   Οι   Ελληνοκύπριοι  όµως  ζητούσαν  την  ελευθερία  τους. Ζητούσαν  Ένωση µε την 
Ελλάδα. Μα  οι Άγγλοι  δεν  άφηναν  ελεύθερο  το  νησί  µας. Μέχρι  που  οι  
Ελληνοκύπριοι  δεν  άντεξαν  άλλο  και  αποφάσισαν  να  διώξουν  µόνοι  τους  τους  
Άγγλους. 
   Έκαµαν  µια  µυστική  οργάνωση,  την  Ε.Ο.Κ.Α.,  µε  αρχηγούς  τον  Αρχιεπίσκοπο  
Μακάριο  και  τον  στρατηγό Γεώργιο Γρίβα Διγενή,  για  να  διώξουν  τους  κατακτητές. 
   Έτσι   την  1η  Απριλίου  1955  άρχισε  ο  ένοπλος  αγώνας  της  Ε.Ο.Κ.Α. Τα  
παλικάρια  ορκίστηκαν  « Ελευθερία  ή  Θάνατος »  και  βγήκαν  αντάρτες  στα  βουνά. 
   Τα  παλικάρια  έκαναν  κρησφύγετα  στα  βουνά  και  σε   σπίτια,   στα  χωριά  και  τις  
πόλεις  και  πολεµούσαν  µε  κάθε  τρόπο  τους  Άγγλους. Οι  Άγγλοι  κυνηγούσαν  τους  
αγωνιστές  και  όταν  τους  έπιαναν  τους  έβαζαν  στις  φυλακές  και  στα  κρατητήρια. 
Εκεί  τους  βασάνιζαν  για  να  προδώσουν  µυστικά  της  Ε.Ο.Κ.Α  ή  τους  σκότωναν  
στην  αγχόνη,  όπως  τον  Ευαγόρα  Παλληκαρίδη. 
   Πολλοί  αγωνιστές  σκοτώθηκαν  στις  µάχες  µε  τον  αγγλικό  στρατό.Ο  Γρηγόρης  
Αυξεντίου,  ο  Κυριάκος  Μάτσης,  ο  Φώτης  Πίττας, ο  Ηλίας  Παπακυριακού,  ο  
Στυλιανός  Λένας  και  τόσοι   άλλοι  θυσιάστηκαν  για  την  ελευθερία  της  πατρίδας  
τους. 
   Σ’ αυτόν  τον  αγώνα  βοήθησαν  σχεδόν  όλοι οι  Κύπριοι,  άντρες, γυναίκες,  παιδιά.  
Τα  µικρά  παιδιά  που  πήγαιναν  ακόµη  στο  σχολείο  βοήθησαν  και  αυτά  όσο  
µπορούσαν  στον  αγώνα  µεταφέροντας  όπλα  και  φυλλάδια  της  Ε.Ο.Κ.Α.  Ακόµα  
έκαναν  διαδηλώσεις  και  πετροβολούσαν  τους  Άγγλους. 
Πολλές  οικογένειες  έκρυβαν  στα  σπίτια  τους,  µε  κίνδυνο  της  ζωής  τους,  τους  
αγωνιστές. 
   Τέσσερα  χρόνια  κράτησε  ο  αγώνας  αυτός,  µέχρι  που  οι  Άγγλοι, µετά την 
Υπογραφή των Συµφωνιών Ζυρίχης – Λονδίνου,  πήραν  τον  στρατό  και  τα  όπλα  τους  
και  έφυγαν  από  την  πατρίδα  µας. Μετά τις Συµφωνίες Ζυρίχης – Λονδίνου η Κύπρος 
ανακηρύχτηκε επίσηµα ανεξάρτητο κράτος µε το όνοµα Κυπριακή Δηµοκρατία.  
  Εµείς  σήµερα  τιµούµε  τους  ήρωες  µας  που  έδωσαν  τη  ζωή  τους  για  την  πατρίδα  
µας   και  έδειξαν  ότι  η  ελευθερία  αξίζει  περισσότερο  από  τη    ζωή  στη  σκλαβιά. 
 



Α. Απάντησε  στις πιο κάτω ερωτήσεις ολοκληρωµένα: 
 
1.Ποιοι  κρατούσαν  την  Κύπρο  µας  σκλαβωµένη; 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 

2.Πότε  άρχισε  ο  αγώνας  της  Ε.Ο.ΚΑ. ; 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
3.Ποιοι  ήταν  οι   αρχηγοί  της  Ε.Ο.Κ.Α.; 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 

4. Ποιος ήταν ο σκοπός του Αγώνα της Ε.Ο.Κ.Α. ; 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
5.Πώς  προσπάθησαν  οι  Άγγλοι  να  σταµατήσουν  τον  αγώνα  των    
   Ελληνοκυπρίων; 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
6.Πώς  βοηθούσαν  τα  παιδιά; 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
 
Β. Γράψε  τις  αντίθετες των πιο κάτω λέξεων: 
 
Σκλαβωµένος  ≠  ___________________ 

Ελευθερία       ≠   ___________________ 

Ελεύθερος      ≠    ___________________ 

Εξαρτηµένος  ≠  ____________________                                 

Ένοπλος         ≠  ____________________          



Γ. Ετοίµασε την οικογένεια λέξεων του ρήµατος « αποφασίζω »: 
           
       Αποφασίζω 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
 
Δ. Ετοίµασε ένα κρυπτόλεξο µε ήρωες του Αγώνα 1955 - 59. 
 
 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
 
                                                                    


