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ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ

Θεέ πιστεύουμε στη θεία δύναμη σου και στην

Ε.Ο.Κ.Α. ειν’ η πίστη μας τρανή.

Ποτέ, ποτέ δεν εσκλαβώθηκε η φυλή σου, φυλή
περήφανη, μεγάλη, Ελληνική.





Εψές πουρνό, μεσάνυχτα στης φυλακής τη 
μάντρα

μεσ’ στης κρεμάλας τη θηλιά σπαρτάραγε ο 
Βαγόρας.

Σπαρτάραγε, ξεψύχησε, δεν τ’ άκουσε κανένας.

Η μάνα του ήταν μακριά, ο κύρης του δεμένος,

η νια που τον ορμήνευε δεν είχε νυχτοπούλι,

οι νιοι συμμαθητάδες του μαύρο όνειρο δεν 
είδαν…

Εψές πουρνό μεσάνυχτα θάψαν τον Ευαγόρα.

Ευαγόρας Παλληκαρίδης



Σήμερα Σάββατο ταχιά όλη η ζωή σαν πρώτα.

Ετούτος πάει στο μαγαζί, εκείνος πάει στον 
κάμπο.

Ψηλώνει ο χτίστης εκκλησιά, πανί απλώνει ο 
ναύτης

και στο σκολειό ο μαθητής συλλογισμένος πάει.

Χτυπά κουδούνι, μπαίνουνε στην τάξη ένας-
ένας,

μπαίνει  κι η πρώτη η άταχτη κι η τρίτη που 
διαβάζει,

μπαίνει κι η πέμπτη αμίλητη, η τάξη του 
Ευαγόρα .



- Παρόντες όλοι;

- Κύριε, ο Ευαγόρας λείπει.

- Παρόντες, λέει ο δάσκαλος και με φωνή που 
τρέμει:

- Σήκω Ευαγόρα να μας πεις Ελληνική Ιστορία.

Χωρίς μιλιά όλοι γύρισαν στο άδειο το θρανίο.

- Στάσου Ευαγόρα ορθός εκεί στη θέση σου όπως 
πρώτα. 

Ο δίπλα, ο πίσω, ο μπροστά, βουβοί και 
δακρυσμένοι, αναρωτιούνται στην αρχή, ώσπου η 
σιωπή τους κάμνει να  πέσουν μ’ αναφιλητά
ετούτοι κι όλη η τάξη.



- Παλληκαρίδη, άριστα! Βαγόρα, πάντα πρώτος!

Στους πρώτους πρώτος!

Άγγελε πατρίδας δοξασμένης, συ μέχρι χθες της

μάνας σου ελπίδα κι αποκούμπι

και του σχολειού μας σήμερα Δευτέρα Παρουσία.

Τα’ πε κι απλώθηκε σιωπή πα’ στα κλαμένα νιάτα

που μπρούμυτα γεμίζανε της τάξης τα θρανία,

έξω από ‘κείνο τ’ αδειανό, παντοτινά γεμάτο!



Οι απαγχονισθέντες ήρωες

•Μιχάλης Καραολής

Αντρέας   Δημητρίου

•Ιάκωβος Πατάτσος

•Αντρέας Ζάκος

• Ευαγόρας Παλληκαρίδης

• Χαρίλαος Μιχαήλ

•Στέλιος     Μαυρομμάτης

•Μιχαήλ     Κουτσόφτας

•Αντρέας    Παναγίδης



Μιχάλης Καραολής

Γεννήθηκε στο Παλαιχώρι
της επαρχίας Λευκωσίας στις 
13/2/1933.

Απαγχονίστηκε στις 
10/5/1956.

«Εμένα δεν πρέπει να με 
λυπάστε ... Εφ’ όσον εγώ δεν 
βρίσκω λόγον για να κλαίω 
τον εαυτό μου, ούτε και οι 
δικοί μου δεν πρέπει να με 
κλαιν». 



Αντρέας Δημητρίου

Γεννήθηκε στον Άγιο Μάμα της 

επαρχίας Λεμεσού στις 

18\9\1934.

Απαγχονίστηκε στις 10\5\1956.

«Λυπούμαι που δε θα δω την 

Κύπρο μας ελεύθερη. Όμως δε 

με φοβίζει ο θάνατος γιατί η 

ζωή είναι περιττή μέσα στη 

σκλαβιά».



Ιάκωβος Πατάτσος

Γεννήθηκε στη Λευκωσία 
την 1/7/1934.
Απαγχονίστηκε στις  
9/8/1956.

«Αγαπημένη μου μητέρα, 
χαίρε. Ευρίσκομαι μεταξύ 
των αγγέλων. Τώρα 
απολαμβάνω τους κόπους 
μου. Το πνεύμα μου 
φτερουγίζει γύρω από το 
θρόνο του Κυρίου. Θέλω να 
χαίρεις όπως κι εγώ».



Ανδρέας Ζάκος

Γεννήθηκε στη Λινού της 
επαρχίας Λευκωσίας  στις 
12/11/1931.

Απαγχονίστηκε στις  
9/8/1956. 

«Η ώρα του θανάτου 
πλησιάζει μα στην ψυχή 
μας φωλιάζει η ηρεμία. 
Αυτή τη στιγμή ακούμε 
την ηρωική Συμφωνία 
του Μπετόβεν».



Χαρίλαος Μιχαήλ
Γεννήθηκε στη Γαληνή της
επαρχίας Λευκωσίας στις
9/2/1935.

Απαγχονίστηκε στις 9/8/1956.

«Επειδή γνωρίζω για ποιό
σκοπό θα εκτελεστώ, 

αισθάνομαι τον εαυτό μου
ισχυρό και γαλήνιο και είμαι
έτοιμος να τα αντιμετωπίσω
όλα με αφάνταστη
ψυχραιμία.».



Μιχαήλ Κουτσόφτας

Γεννήθηκε στο Παλιομέτοχο
της επαρχίας Λευκωσίας στις
12/11/1934.

Απαγχονίστηκε στις 
21/9/1956.

« Οι μόνες λέξεις που μπορούν
να ακούσουν απ’τα χείλη μας
οι δυνάστες είναι αυτές:
Ελευθερία ή Θάνατος. Αυτές
τις λέξεις τις μάθαν και αυτοί
οι τοίχοι των φυλακών ».



Στέλιος Μαυρομμάτης

Γεννήθηκε στη Λάρνακα της
Λαπήθου της επαρχίας
Κερύνειας στις 15/11/1932. 

Απαγχονίστηκε στις
21/9/1956.

«Θέλω να ξέρετε πως ο γιος
και αδελφός σας πέθανε με το
χαμόγελο στα χείλη, γιατί
κράτησε μέχρι τέλους τον
ιερό όρκο που έδωσε να
θυσιαστεί χάριν της
ελευθερίας της Κύπρου”.



Ανδρέας Παναγίδης
Γεννήθηκε στο Παλιομέτοχο της
επαρχίας Λεύκωσίας στις
14/11/1934.

Απαγχονίστηκε στις 21/9/1956.

« Λατρευτά μου παιδιά, στα 22 μου

χρόνια πεθαίνω για χάρη μιας
μεγάλης ιδέας.

Κάποτε η μάνα σας και ο θείος
σας θα σας εξηγήσουν γιατί
εκτελέστηκα. Σας εύχομαι, 
αγαπητά μου παιδιά, να γίνετε
καλοί χριστιανοί και καλοί
Έλληνες Κύπριοι. Ακολουθήστε
πάντα το δρόμο της αρετής ». 



Ευαγόρας Παλληκαρίδης

Γεννήθηκε στην Τσάδα της

επαρχίας Πάφου στις

26/2/1938.

Απαγχονίστηκε στις

14/3/1957. 

« Θα πάρω μιαν ανηφοριά

θα πάρω μονοπάτια να

βρώ τα σκαλοπάτια που

παν στη λευτεριά».



Ευαγόρας Παλληκαρίδης
Θα πάρω μιαν ανηφοριά,

θα πάρω μονοπάτια, 

να βρω τα σκαλοπάτια,

που παν στη λευτεριά… 

Τα σκαλοπάτια θ’ ανεβώ

θα μπω σ’ ένα παλάτι. 

(Το ξέρω θα’ ναι απάτη,

δε θα’ ναι αληθινό…)

Μες στο παλάτι θα γυρνώ, 

ώσπου να βρω τον θρόνο…

Βασίλισσα μια μόνο  

να κάθεται σ’ αυτό.

«Κορή πανώρια», θα της πω,

«άνοιξε τα φτερά σου

και πάρε με κοντά σου,

μονάχα αυτό ζητώ…»



Και η λίστα των ηρώων 
συνεχίζεται… Βαμμένη με το χρώμα 

της λευτεριάς!



Μάρκος Δράκος

Γεννήθηκε στη Λευκωσία   
στις 24/9/1932.

Έπεσε σε ενέδρα των
Άγγλων στο ΣινάΌρος
κοντά στην Ευρύχου στις
18/1/1957.

« Ο Θεός και η πατρίδα με
καλούν, πατέρα. Ζητώ την
ευχή σου ».



Γρηγόρης Αυξεντίου
Γεννήθηκε στη Λύση της
επαρχίας Αμμοχώστου στις
22/2/1928.

Έγινε ολοκαύτωμα στο
κρησφύγετό του, κοντά στη
Μονή Μαχαιρά, μετά από
πολύωρη μάχη με τους
Άγγλους στις 3/3/1957.

“Στην εσχάτην ανάγκη θα
αγωνιστώ και θα πεθάνω σαν
Έλληνας, αλλά ζωντανόν δεν
θα με πιάσουν.”



Στυλιανός Λένας

Γεννήθηκε στα Χανδριά της
επαρχίας Λεμεσού το 1932.

Πέθανε στο στρατιωτικό
νοσοκομείο Ακρωτηρίου στις
28/3/1957, μετά από
τραυματισμό του σε μάχη
ανάμεσα στο Πελένδρι και
την Ποταμίτισσα στις
17/2/1957.

“ Εγώ δε θα ζήσω . Θα
σκοτωθώ για την ελευθερία
της Κύπρου.’’



Κυριάκος Μάτσης
Γεννήθηκε στο Παλαιχώρι
της επαρχίας Λευκωσίας στις
23/1/1926.

Έπεσε μαχόμενος στο 
κρησφύγετό του στο 
Δίκωμο στις 19/11/1958.

«Ου περί χρημάτων τον 
αγώνα ποιούμεθα, αλλά 
περί αρετής».



Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ 

ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ

Φώτης Πίττας Χρήστος Σαμάρας

Ηλίας Παπακυριακού Αντρέας Κάρυος


