

 
«Όταν θα πάρεις το γράμμα μου αυτό θα έχω φύγει για πάντα. 
Η ώρα του θανάτου πλησιάζει μα στην ψυχή μας φωλιάζει η ηρεμία... Στη θέση 
που βρισκόμαστε τώρα, ούτε με το μικροσκόπιο δεν μπορούμε ν’ 
ανακαλύψουμε, πού υπάρχει τραγωδία στον θάνατο. Τότε μόνο θα 
αισθανόμουνα λύπη, αν ήξερα ότι θα μπορούσα να μείνω για πάντα νέος κι 
αθάνατος, αν απέφευγα την εκτέλεση. Νομίζω ότι μόνο με την εκτέλεση θα 
μπορέσω να μείνω πάντα νέος κι αθάνατος. Πρώτα ή ύστερα έπρεπε να 
διαθέσω τη ζωή μου. Δεν βλέπω πιο κατάλληλη περίσταση από την τωρινή 
για να το κάνω». 
 
Μ’ αυτά τα λόγια αποχαιρετά τον αδελφό του ο 24χρονος Ανδρέας Ζάκος, μια 
μέρα πριν την εκτέλεσή του, στις 9 Αυγούστου 1956. 
 
Με ψυχή γεμάτη ηρεμία, αφοβία προς τον θάνατο και πίστη στην αθανασία, δεν 
βλέπει τραγωδία στον θάνατο το παλληκάρι της Κύπρου. 
 
Έτσι ήταν όλα τα παλληκάρια της ΕΟΚΑ. Ατρόμητοι μπροστά στον θάνατο. 
Τι κι αν και το ’55 ήμασταν λίγοι; Η μοίρα τόχει πάντα οι Έλληνες νάναι με τη 
μεριά των αδυνάτων. Μα έχουν καρδιά, έχουν αγάπη, έχουνε πάθος για την 
πατρίδα, έχουν την πίστη και την ελπίδα. 
Μ’ αυτή την πίστη, μ΄ αυτόν τον πόθο ξεκίνησαν την 1η τ’ Απρίλη του ’55 να 
ελευθερώσουν την Κύπρο. Με προσταγή του Διγενή κι ευχή του Μακαρίου. Με 
πίστη στο δίκιο του αγώνα, μ’ ελπίδα στον Θεό και πνεύμα θυσίας, μήτε 
στερήσεις, μήτε κόπους, μήτε κινδύνους, μήτε θάνατο λογάριασαν. 
 

«Το κελλί μου, γράφει ο Ιάκωβος Πατάτσος, βρίσκεται ακριβώς 
απέναντι στου Ζάκου και του Χαρίλαου Μιχαήλ. Τραγουδούμε 
πατριωτικά τραγούδια, γιατί πάσχουμε για την πατρίδα». 
 

«Πάσχεις» για την πατρίδα όταν αυτή γίνεται, πέρα από τόπος κατοίκησης, 
βίωμα δεμένο με την ύπαρξή σου, όταν είναι εστία μνήμης και αλληλεγγύης, 
ιδανικό ικανό να πραγματώσει ηθικές αξίες, που πιστεύεις και που σε 
εκφράζουν. Τότε, ναι, θυσιάζεσαι και πάσχεις γι’ αυτή, δηλ. για σένα τον ίδιο, 
για τον κάθε άλλο και για όσα πιστεύεις και αγαπάς. 
 

«Δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά από εκείνη που αισθάνεται ένας, 
σαν βλέπει να μετατρέπονται σε πραγματικότητα τα όνειρα και οι 
ελπίδες και τα ιδανικά του», γράφει ο Κυριάκος Μάτσης. 

 
Κι ακόμα 

 
«Επειδή γνωρίζω για ποιο σκοπό θα εκτελεστώ, αισθάνομαι τον 
εαυτό μου ισχυρό και γαλήνιο και είμαι έτοιμος να τα αντιμετωπίσω 
όλα με αφάνταστη ψυχραιμία», γράφει στην τελευταία του επιστολή ο 
Χαρίλαος Μιχαήλ. 

 
Από πού άραγε να πήγαζε η τόση γαλήνη και ψυχραιμία; Τι ήταν αυτό που 
όπλιζε την καρδιά και έβαζε φτερά στα πόδια των αγωνιστών; 
Μα ποιων αγωνιστών; Καλύτερα να πούμε των παιδιών. Γιατί η μάζα των 
παλληκαριών της ΕΟΚΑ πλαισιωνόταν από αμούστακα μαθητούδια και 
νεαρούς εικοσάρηδες. Άνδρες και γυναίκες, μαθητές και μαθήτριες, όλοι 



δοσμένοι στον ίδιο σκοπό. Ο καθένας και η καθεμιά είχε τον δικό του ρόλο να 
παίξει. Μεταφορά πυρομαχικών, μηνυμάτων, διαταγών. 
Εκείνο που ξεχώριζε ιδιαίτερα, πέραν της θυσίας του Αυξεντίου, του Μάτση, 
του Δράκου, του Πατάτσου, του Π. Κυπριανού, του Παλληκαρίδη, των γενναίων 
του Αχυρώνα ήταν η συμμετοχή των μαθητών της γενιάς του ’55 στον αγώνα. 
 
Αχ! Αυτά τα Κυπριόπουλα! Δεν τα παιδαγώγησε η Αγγλία με βάση το εθνοκτόνο 
σχέδιο αφελληνισμού του διευθυντή της Παιδείας Πάλμερ; Δεν τους 
απαγόρευσε τον Ελληνικό Εθνικό Ύμνο και δεν τους έμαθε από νήπια τον 
Αγγλικό; Δεν τους είχε αφαιρέσει τις Ελληνικές σημαίες, τα ελληνικά χρώματα, 
τις μορφές Ελλήνων ηρώων από τα σχολεία; Δεν προσπάθησε να τους κάμει 
να ξεχάσουν την ιστορία τους, να χάσουν το σύνδεσμό τους με το παρελθόν; 
Κοιμόταν ήσυχος ο απεσταλμένος της αποικιοκρατίας. Οι Κύπριοι δεν είναι 
δυνατόν να ξεσηκωθούν ποτέ. 
 
Ωστόσο απατήθηκε. Ξύπνησε την 1η Απριλίου 1955 έντρομος, έκπληκτος. 
Σείστηκε η γη. Μέχρι που να καταλάβει καλά-καλά τι έγινε, έβλεπε μπροστά του 
σχολιαρόπουλα να παρελαύνουν, να κρατούν σημαίες, δάση από σημαίες 
ελληνικές, να τραγουδούν της λευτεριάς τα θούρια. Έβλεπε νιάτα ηλεκτρισμένα, 
ατίθασα, με θεριεμένο τον πόθο για ελευθερία. 
Μπροστά σε τούτη την ορμή ο δυνάστης τάχει χαμένα. Προβαίνει σε συλλήψεις 
μαθητών, Κηρύσσει κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Επιβάλλει ποινές 
μαστιγώσεων σε μαθητές. Εξευτελίζει. 
Οι μαθητές δεν μένουν απαθείς. Μετατρέπουν τις διαδηλώσεις τους σε 
πραγματικές μάχες με τον αγγλικό στρατό. Αγωνίζονται με πέτρες, ξύλα και 
μπουκάλια, ενάντια στα δακρυγόνα, τα ρόπαλα και τις ξιφολόγχες των Άγγλων.  
Αποκορύφωμα ήταν η μάχη του Παγκυπρίου Γυμνασίου στις 27 Ιανουαρίου 
1956, που οδήγησε στο κλείσιμο του σχολείου από την αποικιοκρατική 
κυβέρνηση. Ακολούθησε νέα διαταγή στις 8 Φεβρουαρίου. «Σ’ όσα σχολεία 
υψώνονται Ελληνικές σημαίες θα κλείνουν». Δεκάδες ήταν τα σχολεία που 
έκλεισαν μ’ αυτό τον τρόπο. Ανάμεσά τους και 90 δημοτικά. Ακόμα και τα νήπια 
φοβόταν η «κραταιά» αυτοκρατορία. 
 
Αγνοούσαν ένα πράγμα. Πως «δεν είναι θαύμα η εξύψωση των ταπεινών, 
σε αγωνιστές. Αυτός είναι ο Έλληνας. Τη λευτεριά, ο Έλληνας, την έχει 
μέσα του. Την έχει στο υποσυνείδητό του, μα σαν έλθει η κρίσιμη στιγμή, 
τότε ξεπετάγεται, την κάνει συνείδησή του και ζωή του κι ο ταπεινός, ο 
μικρόχαρος, μεταβάλλεται σε μαχητή ακατάβλητο». 
 
Δυο άγνωστα περιστατικά από μαθητικές διαδηλώσεις μαρτυρούν για το 
σθένος και τη μαχητικότητα των νεαρών βλασταριών του ’55. 
 
Κάπου ‘κει στο περίπτερο «ΟΧΙ» στη Λευκωσία ένας γενναίος της Βρετανίας 
άρπαξε σε μια μαθητική διαδήλωση μια μαθήτρια από τα μαλλιά και την 
κτυπούσε με τον υποκόπανο του όπλου. Σαν τελείωσε τον... ηρωικό του άθλο, 
την άκουσε να του φωνάζει:  

 
«Είσαι δειλός. Αν είσαι άντρας, πέταξε το όπλο, βγάλε το κράνος, 
άφησε την ασπίδα και έλα να παλαίψουμε... με τα χέρια.     

 
Στη διαδήλωση-διαμαρτυρία για την απόφαση του Άγγλου Κυβερνήτη να 
απαγχονιστούν ο Μιχ. Καραολής και ο Ανδρέας Δημητρίου, οι μαθητές 
προχωρούσαν από την τότε πλατεία Μεταξά (Ελευθερίας) προς το ΓΣΠ. 
Τραγουδούσαν και φώναζαν συνθήματα. Ξαφνικά πλάκωσε στρατός. Ένας 



αξιωματικός άρπαξε από τον γιακά τον σημαιοφόρο και απειλώντας τον με το 
πιστόλι στον κρόταφο, τον διέταξε να κατεβάσει τη σημαία. Το αγόρι αντί 
απάντησης σήκωσε με το δεξί χέρι τη σημαία ψηλότερα, ενώ με το αριστερό 
άνοιγε το πουκάμισό του, ξεσκέπαζε το στήθος στο μέρος της καρδιάς και του 
έλεγε στ’ αγγλικά: 

 
«Να, πυροβόλησε εδώ, στην καρδιά». 

 
Ξαφνιάστηκε ο Άγγλος. Έμεινε για λίγο να τον κοιτάζει. Ύστερα έκανε μεταβολή 
και απομακρύνθηκε. 
 
Αυτά τότε. Σήμερα, 66 χρόνια μετά; Τώρα που η μισή Κύπρος είναι 
τουρκοπατημένη και με δική μας ευθύνη, μετά το άνοιγμα της κερκόπορτας από 
ελληνικά χέρια, τι γίνεται; 
Τότε τα ιδανικά ήταν κοινά, αγνά, πλημμυρισμένα από πίστη στον Θεό, από 
Ελλάδα, από εθελοθυσία. Αυτά τα ιδανικά έθεταν ξεκάθαρα τους στόχους που 
καθόριζαν τον αγώνα. 
Σήμερα ο κόσμος άλλαξε. Δεν είναι πια αυθόρμητος και απλοϊκός. Έμαθε να τα 
υπολογίζει όλα.Τα συμφέροντά του, τη ζωή του. Ύστερα είναι και το βόλεμα 
του καθενός, η ρουτίνα της καθημερινότητας, που εξαντλεί τη θέλησή μας και 
τη δραστηριότητά μας στα τόσα που πρέπει να αποκτήσουμε. 
 
Όμως δεν γίνεται. Δεν μπορεί να έπεσαν άδικα τόσοι λεβέντες. Θαρθεί η στιγμή 
της δικαίωσης. Χρέος βαρύ μας φόρτωσαν στους ώμους. Πρέπει να γίνουμε κι 
εμείς 
 

«Γεφύρωμα στο πέρασμα 
της νίκης της Αφτέρουγης 
της Λευτεριάς της Λαμπροφόρας». 
 

Η Μόρφου, η Κερύνεια, η Αμμόχωστος, ο Απ. Ανδρέας προσμένουνε την ώρα 
που ο καθένας μας 
 

Θα πάρει μιαν ανηφοριά 
θα πάρει μονοπάτια 
να βρει τα σκαλοπάτια 
που παν στη λευτεριά. 

 
Με την ελευθεριά μαζί σίγουρα θα βρει και τον Ευαγόρα, τον Πατάτσο, τον 
Αυξεντίου, τον Κάρυο και τόσους άλλους που έγιναν θρύλος, έγιναν τραγούδι, 
έγιναν ύμνος δοξαστικός στα χείλη όλων των ελεύθερων ανθρώπων, στα χείλη 
όσων αγωνίζονται για ελευθερία, τιμή και ανθρώπινη αξιοπρέπεια. 
 

Χαρά στους που τους γέννησες 
Κύπρο λεβεντομάνα. 
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