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Πρόλογος 
Με ιδιαίτερη χαρά δίδουμε στην κυκλοφορία το ημερολόγιο του 2009 που εξέδωσαν οι Σύνδεσμοι 

Αγωνιστών Ε.Ο.Κ.Α 1955-59, μαζί με το Συμβούλιο Ιστορικής Μνήμης Αγώνα Ε.Ο.Κ.Α 1955-59 και το Ίδρυμα 

Απελευθερωτικού Αγώνα Ε.Ο.Κ.Α 1955-59 με τη συμπλήρωση 50 χρόνων από τη λήξη του Αγώνα. 

Το επετειακό αυτό ημερολόγιο είναι απόρροια μιας επίπονης, σοβαρής και εμπεριστατωμένης έρευνας 

που οφείλεται στον ζήλο των συναγωνιστών μας Ανδρέα Μαϊμαρίδη και Μίμη Βασιλείου, οι οποίοι 

εργάστηκαν αφιλοκερδώς και με ιδιαίτερη φροντίδα και επιμέλεια, για να μας παρουσιάσουν την αξιόλογη 

αυτή έκδοση. 

Είμαι βέβαιος ότι θα σας φανεί χρήσιμο και θα σας θυμίζει καθημερινά κάθε στιγμή του ανεπανάληπτου 

Αγώνα μας για λευτεριά και Ένωση με την Ελλάδα. Θα ζωντανεύει το μεγαλείο του λαού μας και θα κρατά 

αγέραστη τη θύμηση των ηρώων και των μαρτύρων του 55-59. 

Σας ευχόμαστε ευτυχισμένο το νέο έτος και είθε ο Θεός να μας αξιώσει να δούμε την Κύπρο μας ελεύθερη, 

χωρίς ξένα στρατεύματα και εποίκους. 

Θάσος Σοφοκλέους 

Πρόεδρος 

Συνδέσμων Αγωνιστών ΕΟΚΑ 1955-59 



Στους Γιώργο Νικολάου και Πρόδρομο Ξενοφώντος 
που πέθαναν στα βασανιστήρια 

Τον βασάνισε φρικτά, 
με σιδερό στεφάνι 

του σφίγγαν την κεφαλή. 
Να μαρτυρήσει ένα όνομα... 

μόνο ένα... 

Κι όλο έλεγε: "Δεν ξέρω, δεν ξέρω" 
κι οι δήμιοι τον μαστίγωναν 

και τού βγαζαν τα νύχια 
τού καιγαν το κορμί. 

"Δεν ξέρω", έλεγε ξέπνοα 
"δεν ξέρω..." 

Δεν ένοιωθε το σώμα του 
"λες να μην είχε;" 

τα μάτια του μόνο Εκείνη 
έβλεπαν 

στα κάτασπρα ντυμένη 
μ' ένα κλωνάρι δάφνης 

στα μαλλιά κι άλλο ένα στο χέρι. 

"Δεν ξέρω, δεν ξέρω..." 
Ώσπου σιώπησε. 

Κλαίρη Αγγελίδου 
22 Ιανουαρίου 2005 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ζΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 



ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΛΕΥΤΕΡΙΑΣ 

Δεν ήσαν Θεοί ούτε υπεράνθρωποι 

Άνθρωποι ήσαν σαν και μας 

Με σάρκα και με οστά 

Είχαν κι 'αυτοί αισθήματα 

Οι χαρές και οι λύπες δικές τους 

Είχαν όμως το πύρωμα της ψυχής 

Ήξεραν να αγαπούν την πατρίδα 

Παρμένη και ξεκάθαρη η απόφαση 

Να λευτερώσουν το νησί τους ή να πεθάνουν 

Κι'άντεξαν στην πορεία τους τα πάντα 

Αντίκρισαν όλες τις κακουχίες 

Κοιμήθηκαν σε αχυρώνες και σταύλους 

Στις σπηλιές και στα δάση 

Μέσα στο κρύο του χειμώνα 

Και στη κάψα του καλοκαιριού 

Χωρίς νερό και ψωμί αβοήθητοι 

Καταδιωγμένοι από τους αποικιοκράτες 

Ένας άνισος και αδυσώπητος αγώνας 

Κι'ο εχθρός να διαθέτει όλα τα μέσα 

Κι'αυτοί με πρωτόγονα και λιγοστά 

Με μόνο όπλο τη ψυχή και τη θέληση 

Νίκησαν την κούραση και τον πόνο 

Και έγραψαν τη δική τους Ιστορία 

Θάσος Σοφοκλέους 

Ο Ρ Κ Ο Σ 

( Ε Θ Ν Ι Κ Η Σ Ο Ρ Γ Α Γ Ι Ώ Σ Ε Ω Σ ΚΥ11Ρ1ΩΗ Α Τ ϋ Κ Ι Σ Ί ^ Ο 

" Ο ρ κ ί ζ ο μ α ι έ ν ο ν ό μ α τ ι τ ί^ς Α γ ί α ς Τ ρ ι ά δ ο ς δ τ ι : 

Ι · θά εργασθώ μ£ 6 \ a c μου τ ά ς δ υ ν ά μ ε ι ς 6 ι ά τ ή ν άπελ ε υ θ ε ρ ω σ ι ν 
τ Α ς Κύπρου άπδ τ δ ν Α γ γ λ ι κ ό ν ζ υ γ δ ν , θ υ σ ι ά ζ ω ν ηρδς τ ο ΰ τ ο KCXC α υ τ ή ν 
τ η ν ζ ω ή ν μ ο υ . 

2 · θά ε κ τ ε λ ώ ά ν ε υ α ν τ ι ρ ρ ή σ ε ω ς άπάσας τ<5ς εντολάι · · xT\c * Ο ρ γ α 
νώσεως α Γ τ Ι ν ε ς θά μου α ν α τ ε θ ο ύ ν κ α ι δ ε ν θα «ιερω ο ύ δ ε μ ί α ν ά ν τ ί ρ ρ η -
σ ί ν , οσον δ υ ο κ ο λ α ι κ α ί έ π ι κ ί ν δ υ ν α ι KaC άν ε ί ν α ι . 

Δ ε ν θά ε γ κ α τ α λ ε ί ψ ω τ δ ν αγώνα παρά ε ά ν λάβω δ ι α τ α γ ώ ν παρά 
χοΚ> ά ρ χ η γ ο ΰ τ ί \ ς ' ό ρ γ α ν ώ σ ε ω ς κ α ί άφοϋ εκπληρωθεί δ σκοπός μ α ς . 

/».. Δ ε ν Οά αποκαλύψω π ο τ έ ε ί ς ο ι ο ν δ ή π ο τ ε , ^ ι υ σ τ ι κ δ ν ^ τ ΰ ς " Ο ρ γ α 
ν ώ σ ε ω ς , ο υ τ ε τά ο ν ό μ α τ α τών π ρ ο ϊ σ τ α μ έ ν ω ν μ ο υ , ο υ τ ε τών άλλων μελών 
χ η ς Ό ρ γ α ν ώ σ ε ω ς , ^ίστω KaC ά ν συλλιμρθώ κ α ί βασανισθώ. 

5 . Δ έ ν θά αποκαλύψω, ε π ί σ η ς , ε ν τ ο λ ά ο , a t δ π ο ϊ α ι μου α ν α τ ί 
θ ε ν τ α ι κ α ί ε ί ς α υ τ ο ύ ς α κ ό μ η τ ο ύ ς συμμαχητάς μ ο υ . 

5 , *&S.\t παραβώ τ ο ύ ς Ορκους μου Οά ε ί μ α ι ά τ ι μ ο ς κ α ί ά ξ ι ο ς 
πάσης τ ι μ ω ρ ί α ς ώς π ρ ο δ ό τ η ς , κ α ί θά μ έ καλύψρ ή α ι ω ν ί α κ α τ α φ ρ δ ν η σ ν ς . 

£ · 0 . Κ. Α . 
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Δεκέμβριος 2008 
ΔΕΥΤΕΡΑ 

29 
ΤΡΙΤΗ 

30 
ΤΕΤΑΡΤΗ 

31 
ΠΕΜΠΤΗ 

01 
Το 1956 ο στρατάρχης Χάρτιγκ δήλωσε στα Μ.Μ.Ε. ότι "οι μέρες 
της Ε.Ο.Κ.Α είναι μετρημένες" και ότι "γύρω από την Οργάνωση 
υφαίνεται ιστός της αράχνης". 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

02 
ΣΑΒΒΑΤΟ 

03 
ΚΥΡΙΑΚΗ 

04 Ο όρκος της Επιτροπής Αγώνος της Ε.Ο.Κ.Α. 
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Ιανουάριος 2009 
ΔΕΥΤΕΡΑ 

05 
Το 1950, η αποικιακή κυβέρνηση της Κύπρου, κάλεσε 
τους δημόσιους υπαλλήλους να μην λάβουν μέρος στο 
δημοψήφισμα. Αυτοί όμως, με επικεφαλής τους δασκάλους, 
αγνόησαν τις απειλές και ψήφισαν Ένωση της Κύπρου με την 
Ελλάδα. 

ΤΡΙΤΗ 

00 
ΤΕΤΑΡΤΗ 

07 
ΠΕΜΠΤΗ 

00 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

00 
Συνελήφθη το 1956 ο Κυριάκος Μάτσης. Στην Ομορφίτα 
υποβλήθηκε σε φρικτά βασανιστήρια. Στον Κυβερνήτη 
Χάρτινγκ, που του πρόσφερε £500,000,== για να καταδώσει 
τον Διγενή, απάντησε: «Ου περί χρημάτων τον Αγώνα 
ποιούμεθα, αλλά περί αρετής». 

ΣΑΒΒΑΤΟ 

10 
Συνελήφθη ο καταζητούμενος δάσκαλος Φώτης Πίττας. 
Υποβλήθηκε σε φρικτά και απάνθρωπα βασανιστήρια για 22 
συνεχείς μέρες (10-31/01/1957). Στη συνέχεια κλείστηκε στα 
κρατητήρια, απ' όπου δραπέτευσε, ύστερα από διαταγή του 
Διγενή, στις 12/3/1958. 

ΚΥΡΙΑΚΗ 

11 
Το 1955, συναντήθηκαν στη Μητρόπολη Κιτίου στη Λάρνακα, ο 
Αρχιεπίσκοπος Μακάριος Γ και ο αρχηγόςΔιγενής. Ο Αρχιεπί
σκοπος ανέλυσε την πολιτική κατάσταση και σκιαγράφησε τις 
εξελίξεις που ανέμενε. 

Μαθητές Δημοτικού Σχολείου, μπροστά από αυτοσχέδια Ελληνική Σημαία, που ανάρτησαν 
στο σχολείο τους παρά τη σχετική αυστηρή απαγόρευση. 

Βρετανοί στρατιώτες, «επιβάλλουν τον Νόμο και την Τάξη» σε διαδηλωτές 
μαθητές Δημοτικού Σχολείου 
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Ιανουάριος 2009 
ΔΕΥΤΕΡΑ 

12 
Το 1958 έφτασε στην Κύπρο η Υπεπιτροπή Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης για να διερευνήσει 
την Ελληνική προσφυγή για παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων στην Κύπρο από τους Βρετανούς. 

ΤΡΙΤΗ 

13 
ΤΕΤΑΡΤΗ 

14 
ΠΕΜΠΤΗ 

15 
Η Εκκλησία της Κύπρου, διενήργησε το 1950 δημοψήφισμα, 
που κατέδειξε ότι το 95,7% των δικαιουμένων ψήφου Ελλήνων 
κατοίκων της Κύπρου ήθελε την ένωση της Κύπρου με την 
Ελλάδα. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

16 
ΣΑΒΒΑΤΟ 

17 
ΚΥΡΙΑΚΗ 

10 
•Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος Γ εξήγγειλε επισήμως το 1951 την 
ίδρυση της Π.Ε.Ο.Ν. (Παγκύπρια Εθνική Οργάνωση Νεολαίας). 
• Το 1957 ο Μάρκος Δράκος μαζί με την ομάδα του 
αναγκάστηκε λόγω ερευνών να μετακινηθεί προς τη Σολιά. Στα 
βουνά της Ευρύχου ενέπεσε σε ενέδρα Βρετανών στρατιωτών 
και έπεσε στο πεδίο μάχης. 
• Σκοτώθηκε, το 1958, μέσα στο κρησφύγετο του, ενώ 
κατασκεύαζε βόμβες, ο καταζητούμενος αντάρτης Παντελής 
Κατελάρης. Αργότερα, έγινε εκταφή των οστών του και μετα-
κομιδή τους σε τάφο στη γενέτειρα του Επισκοπειό. 

Στις 9 Ιανουαρίου 1956 συνελήφθη στο αγρόκτημα ΑΧΕΡΑ, όπου εργαζόταν ως γεωπόνος, ο Κυριάκος 
Μάτσης και μεταφέρθηκε σιδηροδέσμιος στα ανακριτήρια Ομορφίτας. Εκεί δήλωσε στους αιμοβόρους 
ανακριτές του τα εξής: «Ανήκω στην Ε.Ο.Κ.Α. Πολεμώ ενσυνείδητα για τη δικαιοσύνη, για την ελευθερία 
της πατρίδας μου και διερωτώμαι ποιος απο σας δεν θα έκανε το ίδιο, αν βρισκόταν στην ίδια θέση με 
μένα. θ α αισθανόμουν ντροπή αν δεν έπαιρνα μέρος σ'αυτό τον Αγώνα, ιδιαίτερα μετά τον Β' Παγκόσμιο 
Πόλεμο, όταν χιλιάδες συμπατριώτες μου πολέμησαν για την ελευθερία του κόσμου, όταν ο Ελληνισμός 
έδωσε τα πάντα για την ελευθερία της ανθρωπότητας...» 
Στην Ομορφίτα υποβλήθηκε σε φρικτά βασανιστήρια. Οι ανακριτές του εξάντλησαν κάθε επινόηση για 
κάμψη της αντίστασης του χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Ειδοποιήθηκε ο Κυβερνήτης ΣερΤζων Χάρτινγκ, ο 
οποίος ήλθε προσωπικά στο ανακριτήριο και ζήτησε να του τον παρουσιάσουν. Σε μια στιγμή της συνομιλίας 
τους , ο Χάρτινγκ, που του πρόσφερε το μυθικό για την εποχή εκείνη ποσό του μισού εκατομμυρίου λιρών 
για να του αποκαλύψει το κρησφύγετο του Διγενή, πήρε την ακόλουθη απάντηση από το στόμα του σχεδόν 
ημιθανούς από τα βασανιστήρια Μάτση: «Ου περί χρημάτων τον Αγώνα ποιούμεθα, αλλά περί αρετής». 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΚΕΛΗΣ Ο Κυριάκος Μάτσης μιλά στη ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 
Βόρειο Ελλάδα 
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Ιανουάριος 2009 
ΔΕΥΤΕΡΑ 

19 
ΤΡΙΤΗ 

20 
ΤΕΤΑΡΤΗ 

21 Βρετανοί στρατιώτεςπυροβόλησαν και σκότωσαντο 1957, στον 
δρόμο Πλατρών - Φοινίου, τον αγωνιστή Δήμο Ηροδότου. 

ΠΕΜΠΤΗ 

22 
Η Ε.Ο.Κ.Α αφαίρεσε τα κυνηγετικά όπλα από τους κυνηγούς 
το 1956, για να τα χρησιμοποιήσει εναντίον των Βρετανών. 
Συγκέντρωσε περί τα 800 όπλα. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

23 
ΣΑΒΒΑΤΟ 

24 
ΚΥΡΙΑΚΗ 

25 
• Το 1955, συνελήφθη, ύστερα από προδοσία, στα ανοικτά της 
Χλώρακας, το ιστιοφόρο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ που μετέφερε όπλα 
για τον Αγώνα και 13 αγωνιστές (5 του πληρώματος και 8 Ε/Κ 
της ομάδας παραλαβής). 11 καταδικάστηκαν σε φυλάκιση και 
2 αθωώθηκαν. 
• Συνελήφθη, το 1957, σε κρησφύγετο στο Σαράντι ο 
καταζητούμενος αντάρτης Νίκος Γεωργίου. Μεταφέρθηκε 
στα ανακριτήρια Πλατρών, όπου υποβλήθηκε σε φρικτά βα
σανιστήρια μέχρι θανάτου. 

Ο Κυπριακός λαός διαδηλώνει υπέρ του Ενωτικού Δημοψηφίσματος 

Κρατητήρια 
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Ιανουάριος 2009 
ΔΕΥΤΕΡΑ 

26 
ΤΡΙΤΗ 

27 
• Έγιναν μεγάλες και αιματηρές συγκρούσεις μεταξύ των 
μαθητών του Παγκυπρίου Γυμνασίου και των δυνάμεων 
ασφαλείας, που έμειναν γνωστές σαν «η μάχη της Σεβερείου 
Βιβλιοθήκης του 1956» 
Το 1974 πέθανε ο αρχηγός ΔΙΓΕΝΗΣ. 

ΤΕΤΑΡΤΗ 

28 
• Το 1956 ο Αρχιεπίσκοπος συναντήθηκε με τον Διγενή στο 
μοναστήρι του Κύκκου, και τον ενημέρωσε για το σχέδιο 
Χάρτινγκ για λύση του Κυπριακού. 
• Οι Βρετανοί έκλεισαν, το 1956, το Παγκύπριο Γυμνάσιο, ύστερα 
από τις αλλεπάλληλες συγκρούσεις με τους μαθητές του. 

ΠΕΜΠΤΗ 

29 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

30 
ΣΑΒΒΑΤΟ 

31 
Η Κυπριακή Βουλή συνήλθε υπό την προεδρία του Γλαύκου 
Κληρίδη, σε έκτακτη επίσημη συνεδρία και απότισε φόρο τιμής 
προς τον εκλιπόντα αρχηγό της Ε.Ο.Κ.Α, Στρατηγό Γεώργιο 
Γρίβα Διγενή και τον ανακήρυξε «άξιον τέκνον της ιδιαίτερος 
αυτού πατρίδος Κύπρου» 

ΚΥΡΙΑΚΗ 

01 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

Ο αρχιτέκτονας του Ενωτικού Δημοψηφίσματος Το πλοιάριο "ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" 
της 15ης Ιανουαρίου 1950 και ανυποχώρητος 
διεκδηκητής της Ένωσης μέχρι θανάτου, 
Αρχιεπίσκοπος Μακάριος Β' (Ο από Κυρήνειας) 
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03 
ΤΕΤΑΡΤΗ 

04 
Συναντήθηκαν το 1959 στη Ζυρίχη οι Πρωθυπουργοί Ελλάδας 
και Τουρκίας, Κωνσταντίνος Καραμανλής και Ατνάν Μεντερές. 
Συζήτησαν τις βασικές πτυχές του Κυπριακού και την προοπτική 
λύσης του. 

ΠΕΜΠΤΗ 

05 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

00 
Το 1957 στάληκε στις φυλακές «υψίστης ασφαλείας» στο 
Σάνσετ της Αγγλίας, δεύτερη ομάδα βαρυποινιτών αγωνιστών 
της Ε.Ο.Κ.Α, για συνέχιση της ποινής τους εκεί. 

ΣΑΒΒΑΤΟ 

07 
• Σε διαδήλωση των μαθητών το 1956 στην Αμμόχωστο, ο 
στρατός σκότωσε εν ψυχρώ τον 18 χρόνο μαθητή σημαιοφόρο 
Πετράκη Γιάλλουρο Στη συνέχεια οι Αρχές έκλεισαν το 
Γυμνάσιο Αμμοχώστου. 
• Σε ενέδρα εναντίον Βρετανών το 1957, νοτιοδυτικά της 
Χρυσοχούς, σκοτώθηκαν οι αγωνιστές της Ε.Ο.Κ.Α. Γεώργιος 
Παπαβερκίο' και Τάκης Σοφοκλέους. 

ΚΥΡΙΑΚΗ 

00 

Θάνατος του Αρχηγού της Ε.Ο.Κ.Α. 
Στρατηγού Γεωργίου Γρίβα Διγενή 

• Πέθανε, στις 27 Ιανουαρίου 1974, από καρδιακή προσβολή στη Λεμεσό, ο αρχηγός Διγενής, σε ηλικία 75 ετών. 
Η σωρός του εκτέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα για τρεις μέρες. Τάφηκε στον χώρο του κρησφύγετου του στις 
30 Ιανουαρίου. Η πολιτεία κήρυξε τριήμερο εθνικό πένθος. Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος Γ, δήλωσε: «Ο θάνατος 
του Στρατηγού Γεωργίου Γρίβα Διγενή συνεκίνησε βαθύτατα τον Κυπριακό Ελληνισμό. Ο Στρατηγός πρόσφερε 
πολύτιμες υπηρεσίες εις την Κύπρο και εις ολόκληρο το Έθνος». 

• Στις 28 Ιανουαρίου 1956, σε ανακοίνωση τους οι Αρχές ανέφεραν ότι «το σχολείον (Παγκύπριο Γυμνάσιο) 
συμπεριεφέρθηαξιοθρηνήτως, οι δε διευθύνοντες τούτο απέτυχον να διατηρήσουν την δέουσανπειθαρχίαν». Ο 
γυμνασιάρχης Μ. ΚωνσταντίνοςΣπυριδάκιςσετηλεγράφημάτουπροςτον Κυβερνήτη κατάγγειλε «την βάναυσον 
συμπεριφοράν των οργάνων ασφαλείας κατά των μαθητών του Παγκυπρίου Γυμνασίου, τραυματισθέντων και 
έπειτα λακτισθέντων μέχρι λιποθυμίας εις την κεφαλήν και τα λοιπά μέρη του σώματος. Το αίμα των νεαρών 
μαθητών έρρευσεν εις τους διαδρόμους και τας κλίμακας του σχολείου. Ελληνική σημαία καταβιβασθείσα 
ανευλαβώς εποδοπατήθη. Επιδειχθείσα βιαιότης και βαναυσότης, ιδίως Τούρκων Επικουρικών Χωροφυλάκων, 
αυτόχρημα βάρβαρος». 

• «Στις 31 Ιανουαρίου 1974, η Κυπριακή Βουλή, σε έκτακτη επίσημη συνεδρία της, εξέδωσε το ακόλουθο, 
ομόφωνο, ψήφισμα: «Η Βουλή των Αντιπροσώπων, συνελθούσα σήμερον, ημέραν Πέμπτη, 31η Ιανουαρίου 
1974, εις έκτακτον επίσημον συνεδρίαν δια να αποτίση φόρον τιμής προς τον εκλιπόντα Αρχηγό της Ε.Ο.Κ.Α. 
Στρατηγόν Γεώργιο Γρίβα Διγενή και μνημονεύουσα τας εξαίρετους υπηρεσίας τα οποίας ο εκλιπών εθνικός 
ήρωας προσέφερε διά την απελευθέρωσιν της ιδιαιτέρας αυτού πατρίδος Κύπρου, δια ψηφίσματος αυτής 
ανακηρύσσει τον εκλιπόντα Στρατηγόν Γεώργιον Γρίβα Διγενήν, ως ΑΞΙΟΝ ΤΕΚΝΟΝ ΤΗΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑΣ ΑΥΤΟΥ 
ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΚΥΠΡΟΥ» 

Η σύζυγος του Αρχηγού Διγενή Κική, τον αποχαιρετά για τελευταία φορά λίγο πριν την ταφή του. 
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• Ομάδα κρούσεως της Ε.Ο.Κ.Α, έστησε, το 1957 ενέδρα έξω 
από τη Λύση. Στη σύγκρουση σκοτώθηκε ο Πάτροκλος 
Κόκκινος και συνελήφθηκαν οι σύντροφοι του. 
• Ο Διγενής έφυγε από τη Λεμεσό το 1959 και ήλθε στη 
Λευκωσία. Έμεινε σε κρησφύγετο στο Καϊμακλί, το οποίο ήταν 
και το τελευταίο αρχηγείο του. 

ΤΕΤΑΡΤΗ 

11 
Ο ραδιοφωνικός σταθμός της Κύπρου μετέδωσε το 1959, ότι 
οι Πρωθυπουργοί της Ελλάδας και Τουρκίας, Κωνσταντίνος 
Καραμανλής και Ατνάν Μεντερές, μονόγραφαν τη συμφωνία 
της Ζυρίχης. 

ΠΕΜΠΤΗ 

12 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

13 
Το 1956, σε συμπλοκή κατοίκων - στρατού στο Κολόσσι, οι 
Βρετανοί πυροβόλησαν και σκότωσαν τον αγωνιστή Ανδρέα 
Ονησιφόρου. 

ΣΑΒΒΑΤΟ 

14 
Η Ακαδημία Αθηνών τίμησε τη μνήμη του Γεωργίου 
Γρίβα Διγενή, σε πανηγυρική της συνεδρία. 

ΚΥΡΙΑΚΗ 

15 

ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΓΙΑΛΛΟΥΡΟΣ 

Το ματωμένο του πουκάμισο 
τρύπιο από τις σφαίρες 

που δέκτη κε κατάστηθα, 
το μπλε πηλίκιο 

του Ελληνικού Γυμνασίου Αμμοχώστου 
κι άλλα πολλά ενθυμήματα 

βρίσκονται στο Μουσείο Αγώνος, 
για να θυμίζουν τη θυσία 

του παλληκαριού, 
όταν οι σφαίρες του εχθρού 

σταμάτησαν 
εκεί στην οδό Κυπριανού 
παρέλαση των μαθητών, 
σκοτώνοντας ένα παιδί: 

Τον σημαιοφόρο 
Πετράκη Γιάλλουρο, 
μα και τη Λευτεριά. 
Νύκτα τον έθαψαν, 

ως δεν έπρεπε, 
από φόβο, αμηχανία, 

ίσως ντροπή και τύψεις. 
Τον θρήνησαν στο Ριζοκάρπασο 

η μάνα του κι όλες οι μάνες. 
Κι οι νιοι ορκίστηκαν 

να συνεχίσουν τον αγώνα του. 

Κλαίρη Αγγελίδου 
7 Φεβρουαρίου 1956 

ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΓΙΑΛΛΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΒΕΡΚΙΟΥ ΤΑΚΗΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 
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• 0 Ηγούμενος Κύκκου Χρυσόστομος συναντήθηκε το 1956 
στη «Βασιλική» με τον Διγενή και τον ενημέρωσε για τα σημεία 
διαφωνίας Μακαρίου - Χάρτινγκ. 
• Το 1957 δόθηκε δημοσιογραφική διάσκεψη στη Βουλή 
των Κοινοτήτων από 2 Βρετανούς δεσμοφύλακες, οι οποίοι 
περιέγραψαν τις συνθήκες διαβίωσης, τις μεθόδους μεταχεί
ρισης και τις περιπτώσεις χρησιμοποίησης βίας εναντίον των 
άνευ κατηγορίας και δίκης κρατουμένων στα Κρατητήρια 
Κοκκινοτριμιθιάς. 

ΤΡΙΤΗ 

17 

Σε σύγκρουση ομάδας της Ε.Ο.Κ.Α. υπό τον Στυλιανό Λένα με 
Βρετανούς κοντά στο Πελέντρι, το 1957, σκοτώθηκε ο Σωτήρης 
Τσαγκάρης και ο καταζητούμενος και επικηρυγμένος με ποσό 
5.000 λιρών Δημητράκης Χριστοδούλου. Τραυματίστηκε 
σοβαρά και συνελήφθη ο επίσης καταζητούμενος και 
επικηρυγμένος για ποσό 5.000 λιρών Στυλιανός Λένας, ο οποίος 
μεταφέρθηκε στο στρατιωτικό Νοσοκομείο Ακρωτηρίου, όπου 
και πέθανε στις 28 Μαρτίου 1957. 

ΤΕΤΑΡΤΗ 

18 
ΠΕΜΠΤΗ 

19 1959: Υπογραφή των Συμφωνιών Ζυρίχης - Λονδίνου. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

29 
ΣΑΒΒΑΤΟ 

21 
ΚΥΡΙΑΚΗ 

22 
Το 1959 αφέθηκαν ελεύθεροι όλοι οι Πολιτικοί Κρατούμενοι και 
ανακλήθηκαν όλοι οι κανονισμοί Έκτακτης Ανάγκης. 

Η ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟΤΙΕΙ ΦΟΡΟΝ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΓΕΝΗ 

Το 1974, η Ακαδημία Αθηνών τίμησε στις 14 Φεβρουαρίου, τη μνήμη του Διγενή σε πανηγυρική της 

συνεδρία. Μετά την εισηγητική ομιλία του Προέδρου της Διονυσίου Ζακυνθινού, μίλησε ο Ακαδημαϊκός 

Παναγιώτης Ζέππος, ο οποίος αφού αναφέρθηκε στην πολυσήμαντη σταδιοδρομία του ΔΙΓΕΝΗ και τις 

αδιάλειπτες εθνικές του προσπάθειες, ανέφερε και τα ακόλουθα: 

«...δεδικαιολογημένως τον κατέταξε μεταξύ των σημαντικότερων μορφών της Νεωτέρας Ελληνικής 

Ιστορίας... Ο Στρατηγός Γεώργιος Γρίβας - Διγενής, ήτο μέχρι μυελού οστέων αγωνιστής... Ως ανυποχώρητον 

αγωνιστήν θα τον κρίνη η ιστορία, ως αγωνιστήν πείσμονα, δια τον οποίον μόνην αξίαν είχεν ο απόλυτος 

σκοπός, αυτός τον οποίο είχε τάξει και διά τον οποίον ηγωνίσθη μέχρι πέρατος του βίου, ήτοι η Ένωσις... 

Ημείς, αναλογιζόμενοι σήμερον τον θάνατον του στρατηγού "νύκτας τε και ήμαρ κλαίομεν αθάνατοι τε θεοί, 

θνητοί τ ' άνθρωποι", ως οι Αχαιοί έκλαυσαν διά τον θάνατον του Αχιλλέως - χωρίς όμως να γνωρίζωμεν 

ακριβώς αν διά τον θάνατον του Διγενή θρηνούμεν σήμερον την απώλειαν του γενναίου Αχιλλέως, ή του 

εφευρετικού και πολυμήχανου Οδυσσέως, ή δια την απώλειαν και των δύο τούτων ομού εις εν πρόσωπον 

εις τους χρόνους μας συμπεπλεγμένων.... θρηνούμεν διά την απώλειαν αγνού και ηρωικού αγωνιστού, 

επισήμως ανακηρυχθέντος "αξίου της Πατρίδας"της μιάς και αδιαιρέτου Ελληνικής Πατρίδος». 

ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ 
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• Το 1958 η Ε.Ο.Κ.Α κήρυξε την Παθητική Αντίσταση (Π.Α.). 
0 Διγενής εξέδωσε προς τούτο ειδικές προκηρύξεις. 
•Το 1959 άρχισε η «μεταβατική περίοδος», κατά τη διάρκεια της 
οποίας την εξουσία ασκούσε ο Αγγλος Κυβερνήτης της Κύπρου 
μαζί με το Μεταβατικό Υπουργικό Συμβούλιο. 

ΤΡΙΤΗ 

24 
ΤΕΤΑΡΤΗ 

25 
ΠΕΜΠΤΗ 

26 
Η Γενική Συνέλευση του Ο.Η.Ε. ενέκρινε το 1957, με ψήφους 
76 υπέρ και 2 αποχές ψήφισμα, στο οποίο «εκφράζει τη ζωηρή 
επιθυμία να εξευρεθεί μια ειρηνική δημοκρατική και δίκαιη 
λύση του Κυπριακού προβλήματος...» 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

27 
Ο ΔΙΓΕΝΗΣ κάλεσε το 1956 τα μέλη της ανταρτικής του ομάδας 
στα βουνά του Κύκκου και τους είπε ότι επήλθε συμφωνία 
μεταξύ Μακαρίου και Χάρτινγκ για λύση του Κυπριακού. Ο 
Αρχηγός διέταξε εκεχειρία και φωτογραφήθηκε μαζί τους. 

ΣΑΒΒΑΤΟ 

20 
• Αρχισαν το 1957, μεγάλες έρευνες στην περιοχή του Μαχαιρά. 
Ο αγωγιάτης της Μονής πρόδωσε τη θέση του κρησφύγετου 
του Γρηγόρη Αυξεντίου. 
• Η Ελληνική Βουλή, επικύρωσε το 1959, τις Συμφωνίες Ζυρίχης-
Λονδίνου για την Κύπρο. 

ΚΥΡΙΑΚΗ 

01 
• Ο Αρχιεπίσκοπος επέστρεψε το 1959 στην Κύπρο από το 
Λονδίνο όπου υπέγραψε τις Συμφωνίες. Του επιφυλάχθηκε 
παλλαϊκή υποδοχή. Εξεφώνησε βαρυσήμαντη ομιλία, με το 
γνωστό «νενικήκαμεν». 
• Η Τουρκική Εθνοσυνέλευση επικύρωσε το 1959, τις Συμφωνίες 
Ζυρίχης - Λονδίνου για την Κύπρο. 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ 

Στις 19 Φεβρουαρίου 1959, υπογράφτηκαν στο Λονδίνο, οι συμφωνίες Ζυρίχης-Λονδίνου, για εγκαθίδρυση 
Ανεξάρτητου Κυπριακού κράτους. Τις υπέγραψαν οι Πρωθυπουργοί και Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας, Αγγλίας, 
Τουρκίας, καθώς και οι εκπρόσωποι των δύο κοινοτήτων της Κύπρου Αρχιεπίσκοπος Μακάριος Γ' και Φαζήλ 
Κουτσιούκ. 
Από τους 34 συμβούλους του Αρχιεπισκόπου, 27 τάχθηκαν υπέρ της υπογραφής των Συμφωνιών και 7 
εναντίον. 
Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μ α κ μ ί λ λ α ν δήλωσε ότι η υπογραφή των Συμφωνιών αποτελεί 
« α ξ ι ο μ ν η μ ό ν ε υ τ ο γ εγονός» . Στο προσωπικό του ημερολόγιο κατέγραψε και τα εξής: «Οι Έ λ λ η ν ε ς ε ί ν α ι 
υ π ε ρ ε υ χ α ρ ι σ τ η μ έ ν ο ι . . . . , α ν τ ι λ α μ β ά ν ο ν τ α ι ό τ ι δ ε ν ε ί ν α ι α υ τ ο ί ο ι π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ν κ ε ρ δ ι σ μ έ ν ο ι 
αττό τ ο π α ζ ά ρ ε μ α . Θ α έ κ α ν α ν κ α λ ύ τ ε ρ α , αν α π ε δ έ χ ο ν τ ο τ ο Σ χ έ δ ι ο ν Ρ ά ν τ κ λ ι φ ή τ ο Σ χ έ δ ι ο ν 
Μ α κ μ ί λ λ α ν » . 
Ο Έλληνας πρωθυπουργός Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο ς Κ α ρ α μ α ν λ ή ς είπε ότι « α υ τ ή τ η σ τ ι γ μ ή π ρ έ π ε ι ν α χ α ι ρ ό μ α σ τ ε 
σ α ν α ν ά δ ο χ ο ι σ τ η γ έ ν ν η σ η ε ν ό ς κ α ι ν ο ύ ρ γ ι ο υ κ ρ ά τ ο υ ς » . 
Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Ζ ο ρ λ ο ύ μίλησε εκ μέρους του Τούρκου Πρωθυπουργού Μεντερές και είπε 
ότι «η λ ύ σ η π ο υ σ υ μ φ ω ν ή θ η κ ε α π ο τ ε λ ε ί δ ί κ α ι η δ ι ε υ θ έ τ η σ η τ ο υ Κυπρ ιακού» . 
Ο καθηγητής Ν ιχάτ Ερίμ, που ήταν Ειδικός Σύμβουλος τηςΤουρκικής Κυβέρνησης πάνω στο Κυπριακό, μεταξύ 
άλλων είπε και τα ακόλουθα: «...Είναι π ο λ ύ δ ύ σ κ ο λ ο ν α α ν ε υ ρ ε θ ε ί ά λ λ η χ ώ ρ α σ τ ο ν κ ό σ μ ο , ό π ο υ 
τ έ τ ο ι ο π ο σ ο σ τ ό π λ η θ υ σ μ ο ύ ( 1 8 % - 20%) ν α έ χ ε ι α π ο κ τ ή σ ε ι τ ό σ α δ ι κ α ι ώ μ α τ α , ό σ α α π έ κ τ η σ α ν 
ο ι Τ/Κ μ ε τ ι ς σ υ ν θ ή κ ε ς α υ τ έ ς » . 
Ο Α ρ χ ι ε π ί σ κ ο π ο ς Μ α κ ά ρ ι ο ς δήλωσε ότι «ε ί να ι μ ι α μ ε γ ά λ η μ έρα . . .Π ισ τ εύω πως σ ή μ ε ρ α α ρ χ ί ζ ε ι 
μ ι α κ α ι ν ο ύ ρ γ ι α ε π ο χ ή γ ι α τ ο ν λ α ό τ η ς Κύπρου , μ ι α ε π ο χ ή ε ι ρ ή ν η ς , ε λ ε υ θ ε ρ ί α ς κ α ι ε υ η μ ε ρ ί α ς » . 
Ο Δ ρ . Φ α ζ ή λ Κ ο υ τ σ ι ο ύ κ τόνισε ότι «όλο ι ο ι Τ ο υ ρ κ ο κ ύ π ρ ι ο ι σ υ μ μ ε τ ε ί χ α ν σ ' α υ τ ή τ η ν α τ μ ό σ φ α ι ρ α 
κ α λ ώ ν σ χ έ σ ε ω ν κ α ι ευ τυχ ίας» . 
Ο Ρ α ο ύ φ Ν τ ε ν κ τ ά ς είπε ότι « . . . κα ταλήξαμε σ ε σ υ μ φ ω ν ί α , η ο π ο ί α όχ ι μ ό ν ο ν ε π α ν έ φ ε ρ ε τ ι ς δ ύ ο 
κ ο ι ν ό τ η τ ε ς σε φ ι λ ί α κ α ι σ υ ν ε ρ γ α σ ί α , α λ λ ά ε ξ ά λ ε ι ψ ε επ ίσης όλες τ ι ς α ι τ ί ε ς δ ι ε ν έ ξ ε ω ς μ ε τ α ξ ύ 
Ελλάδας κ α ι Τ ο υ ρ κ ί α ς , χ ώ ρ ε ς π ο υ ε ί ν α ι ζ ω τ ι κ ή ς σ η μ α σ ί α ς γ ι α τ η ν ά μ υ ν α τ η ς Δύσεως. . .» 
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ΔΕΥΤΕΡΑ 

02 
ΤΡΙΤΗ 

03 
Έγινε ολοκαύτωμα στο κρησφύγετο του, κοντά στο μοναστήρι 
του Μαχαιρά, ύστερα από προδοσία και μετά από δεκάωρη 
σφοδρή αλλά άνιση μάχη εναντίον 5000 Βρετανών στρατιωτών, 
ο Γρηγόρης Αυξεντίου. 

ΤΕΤΑΡΤΗ 

04 
• Σκοτώθηκε το 1956 από βλήμα χειροβομβίδας που έριξε 
εναντίον των Βρετανών στη Λεμεσό, ο Ιδχρονος Γεώργιος 
Χαραλάμπους. 
• Την ίδια μέρα στο αεροδρόμιο Λευκωσίας, δολιοφθορείς της 
Ε.Ο.Κ.Α κατάφεραν να ανατινάξουν ένα μεταγωγικό, στρατιωτικό 
αεροπλάνο. 

ΠΕΜΠΤΗ 

05 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

06 
ΣΑΒΒΑΤΟ 

07 
•Το 1953 συγκεντρώθηκαν στοσπίτιτου καθηγητή τηςθεολογίας 
Γεράσιμου Κονιδάρη (Ασκληπιού 46) στην Αθήνα τα 12 μέλη 
της Επιτροπής Αγώνος και έδωκαν όρκο για την ένωση της 
Κύπρου με την Ελλάδα. Πρόεδρος ορίστηκε ο Αρχιεπίσκοπος 
Μακάριος και αναπληρωτής ο Γεώργιος Γρίβας. 
• Το 1957 σε ενέδρα των Βρετανών στη Τάλα σκοτώθηκαν 
οι αγωνιστές της Ε.Ο.Κ.Α Χρίστος Κκέλης και Μιλτιάδης 
Στυλιανού. 

ΚΥΡΙΑΚΗ 

08 
Επέστρεψαν στην Κύπρο το 1959, οι υπόλοιποιτρεις εξόριστοι 
των Σεϋχέλλων: Μητροπολίτης Κυπριανός, Παπασταύρος 
Παπαγαθαγγέλου και Πολύκαρπος Ιωαννίδης. Τους 
υποδέκτηκε στο αεροδρόμιο Λευκωσίας λίγος κόσμος με 
επικεφαλής τον Χωρεπίσκοπο Σαλαμίνος Γεννάδιο. 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
• Κατά τη «Μεταβατική Περίοδο», το διάστημα δηλαδή από της υπογραφής των Συμφωνιών Ζυρίχης - Λονδίνου 

μέχρι την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας (19/02/1959 - 16/08/1960), την εξουσία ασκούσε ο Βρετανός 

Κυβερνήτης Σερ Χιου Φουτ μαζί με το Μεταβατικό Υπουργικό Συμβούλιο, που είχε Πρόεδρο τον Αρχιεπίσκοπο 

Μακάριο Π, οποίος διατήρησε, προσωρινά, και το Υπουργείο Εξωτερικών, Αντιπρόεδρο τον Φαζήλ Κουτσιούκ, 

και Υπουργούς τους ακόλουθους: 

Γλαύκος Κληρίδης (Δικαιοσύνης), Τάσος Παπαδόπουλος (Εσωτερικών), Πολύκαρπος Γιωρκάτζης (Εργασίας), 

Πασχάλης Πασχαλίδης (Εμπορίου), Αντώνης Γεωργιάδης (Συγκοινωνιών), Ρηγίνος Θεοχάρους (Οικονομικών), 

Νιαζί Μανιέρα (Υγείας), Οσμάν Ορέκ (Άμυνας), Φαζίλ Πλουμέρ (Γεωργίας). 

ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΩΝ 
• Στις 29 Φεβρουαρίου 1956, έγινε η τελευταία συνάντηση Μακαρίου - Χάρτινγκ. Σ'αυτή πήρε μέρος και ο 

Βρετανός Υπουργός Αποικιών Άλαν Λέννοξ Μπόϋντ, που ήλθε γι'αυτό τον σκοπό στην Κύπρο. Ο Αρχιεπίσκοπος 

δεν αποδέχθηκε τις Βρετανικές προτάσεις για λύση του Κυπριακού και οι συνομιλίες διακόπηκαν. Μια ώρα, 

πριν τη συνάντηση Μακαρίου - Μποϋντ - Χάρτινγκ, εξερράγησαν μόνο στη Λευκωσία 19 βόμβες, παρά την 

αναστολή οποιασδήποτε δράσης που διέταξε ο ΔΙΓΕΝΗΣ από τις 15/02/1956. Τούτο δημιούργησε δυσμενές 

κλίμα και έκαμε την ήδη τεταμένη κατάσταση περισσότερο εκρηκτική. Μέχρι σήμερα, δεν εξακριβώθηκε ποιος 

έδωσε τη διαταγή για τις 19 αυτές εκρήξεις. 

Ο Νίκος Κρανιδιώτης, που συμμετείχε στις συνομιλίες, αναφέρει ότι ο Μακάριος πίστευε ότι στη συνάντηση 

αυτή με τον Λέννοξ Μπόϋντ θα μπορούσε να βελτιώσει ακόμη περισσότερο τις βρετανικές προτάσεις. 

Ο Λέννοξ Μποϋντ αρνήθηκε να συζητήσει εκ νέου οποιοδήποτε θέμα και τόνισε ότι δεν έχει να προσθέσει τίποτε 

περισσότερο σε όσα ο Κυβερνήτης έχει ήδη ανακοινώσει στον Αρχιεπίσκοπο με τις επιστολές του. Ο Μακάριος 

επέμενε, οπότε ο Μπόϋντ σηκώθηκε απότομα από τη θέση του και ατενίζοντας παγερά τον Αρχιεπίσκοπο είπε: 

«Είθε ο θεός να σώσει τον λαό σου» και έφυγε. 

Ο αρχηγός Διγενής με την 
αντάρτικη ομάδα του στον Κύκκο 

t i l • \ 

Cm, £ 
Η επιστροφή του Αρχ. Μακαρίου μετά την 

υπογραφή των συμφωνιών Ζυρίχης - Λονδίνου 
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09 
•Το 1956 εξορίστηκε στις Σεϋχέλλες ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος 
Γ μαζί με τον Μητροπολίτη Κυρήνειας Κυπριανό, τον Γραμματέα 
της Μητρόπολης Κυρήνειας Πολύκαρπο Ιωαννίδη και τον 
Παπασταύρο Παπαγαθαγγέλου. 
• Το 1959 ο αρχηγός της Ε.Ο.Κ.Α. Διγενής διέταξε την κατάπαυση 
του πυρός και τη λήξη του απελευθερωτικού αγώνα. 

ΤΡΙΤΗ 

10 
Με την ανακοίνωση της εξορίας των 4 στις Σεϋχέλλες, το 
1956, έγιναν μεγάλες διαδηλώσεις σ' όλη την Κύπρο. Στη 
θεσσαλονίκη οι φοιτητές συγκρούστηκαν με την αστυνομία. 
Το Α.Π.Θ. έκλεισε για 5 μέρες. 

ΤΕΤΑΡΤΗ 

11 
• Σκοτώθηκε το 1956, ο 20χρονος Αριστείδης Χαραλάμπους 
από έκρηξη βόμβας που θα έριχνε εναντίον Βρετανών 
στρατιωτών στον Πεδουλά. 
• Το 1957, σκοτώθηκε σε αποστολή, ο αγωνιστής Μιχαλάκης 
Σάββα Χατζηκυριάκου από το Ακάκι. 

ΠΕΜΠΤΗ 

12 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

13 
Το 1956, ο 17χρονος μαθητής Γεώργιος Κ. Μιχαήλ από την 
Κισσόνεργα, αφού έριξε βόμβα εναντίον ενός στρατιωτικού 
αυτοκινήτου, άρχισε να απομακρύνεται. Οι Βρετανοί τον 
πυροβόλησαν, τον τραυμάτισαν πολύ σοβαρά και τον 
συνέλαβαν. Πέθανε στο Νοσοκομείο. 

ΣΑΒΒΑΤΟ 

14 
• Σε διαδήλωση στη Λάρνακα, το 1956, Βρετανοί στρατιώτες 
σκότωσαν τον 7χρονο Δημητράκη Δημητριάδη, που ενώθηκε 
με τους διαδηλωτές του Εμπορικού Λυκείου Λάρνακας. 
•Το 1957 απαγχονίστηκε στις Κεντρικές Φυλακές, όπου και 
ετάφη, ο Ιδχρονος μαθητής Ευαγόρας Παλληκαρίδης από 
τηνΤσάδα Πάφου. 

ΚΥΡΙΑΚΗ 

15 
Το 1959 ο Διγενής συναντήθηκε μυστικά με τους άμεσους 
συνεργάτες του, στη Λευκωσία, αφού οι Βρετανοί αρνήθηκαν 
να γίνει τούτο επισήμως. 

Με την υπόδειξη προδότη, οι Βρετανοί βρήκαν το κρησφύγετο του Αυξεντίου στις 3 Μαρτίου 1957, το οποίο και 
περικύκλωσαν με χιλιάδες στρατιώτες. Τον κάλεσαν να παραδοθεί και σαν απάντηση πήραν τις πρώτες ριπές. 
Σε λίγο η μάχη άναψε. 
Οι 4 σύντροφοι του Γρηγόρη Αυξεντίου, Αυγουστής Ευσταθίου, Αντώνης Παπαδόπουλος, Φειδίας Συμεωνίδης 
και Ανδρέας Στυλιανού, ύστερα από διαταγή του, βγήκαν από το κρησφύγετο και συνελήφθησαν. Ο ίδιος 
παρέμεινε μέσα στο κρησφύγετο συνεχίζοντας τη μάχη προκαλώντας μεγάλες απώλειες στους Βρετανούς. 
Στο τέλος οι Άγγλοι, μη μπορώντας να τα βγάλουν πέρα, ανατίναξαν το κρησφύγετο με βόμβες, δυναμίτιδα 
και περιλούζουντάς το με βενζίνη το πυρπόλησαν, επιστρατεύοντας για τον σκοπό αυτό ένα ελικόπτερο. Ο 
ήρωας διαμελίστηκε και κατακάηκε. Ήταν 28 χρόνων. Στη συνέχεια οι κατακτητές μετέφεραν ό,τι απέμεινε 
από το σώμα του στο Βρετανικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Λευκωσίας όπου κλήθηκε ο πατέρας του για να τον 
«αναγνωρίσει», σύμφωνα με μαρτυρία του δικηγόρου Μιχαλάκη Τριανταφυλλίδη, που τον συνόδεψε. Πράγματι 
ο Μ. Πιερής μπήκε στο νεκροτομείο, «αναγνώρισε» τον γιο του και βγήκε έξω μ'ένα πλατύ χαμόγελο. Μπήκε 
στο αυτοκίνητο του δικηγόρου Μιχαλάκη Τριανταφυλλίδη για να φύγουν, οπότε ξέσπασε σε γοερό κλάμα. 
Ο δικηγόρος τον ρώτησε τι συμβαίνει, γιατί κλαίει αφού πριν λιγο γελούσε και του απάντησε: «Να μην μας 
βλέπουν οι σκύλοι να κλαίμε γιέ μου». Ήταν μια απάντηση βγαλμένη από τα τρίσβαθα της Ελληνικής Ιστορίας... 
Οι συλληφθέντες σύντροφοι του μεταφέρθηκαν στην Ομορφίτα, όπου υποβλήθηκαν σε φρικτά βασανιστήρια. 
Αργότερα καταδικάστηκαν σε πολυετή φυλάκιση. Ο πρώτος που μπήκε στη σπηλιά ήταν ο Βρετανός λοχαγός 
Τζόε Κόλλινς, ο οποίος είπε: «Το εσωτερικό καιγόταν ολόκληρο. Οι εκρήξεις των πυρομαχικών συνεχίζονταν. Ο 
Αυξεντίου ήταν νεκρός». Ο συνταγματάρχης Μόραν είπε: «Ο Αυξεντίου διεξήγαγε μίαν τρομεράν, εμπνευσμένην 
μάχην επί δέκα ώρας». Ο σταυραετός του Μαχαιρά, σ'ένα γράμμα προς τον πατέρα του γράφει: 
«...Μην απογοητεύεσθε από μια αποτυχία ή μια αντ ι ξοότητα . Όταν υπάρχουν άνθρωποι αποφασισμένο ι 
να αποθάνουν, δεν μπορεί παρά να ν ικήσουμε. Αυτό, το αντ ιλαμβάνοντα ι πολύ καλά οι κατακτητα ί , 
γ ι ' αυτό και λυσσούν περισσότερο. Μα όσο πιο πολύ λυσσούν, τόσο πιο πολύ πλησιάζε ι η ώρα της 
Ελευθερίας...». 
Στη σύζυγο του Βασιλική γράφε ι τα εξής, λ ίγο πριν το ολοκαύτωμα του : «....Μην ανήσυχης και ο άντρας 
σου δεν τ ο έχει να πιαστή έτσι εύκολα - εύκολα. Στην εσχάτην ανάγκην, θα αγωνισθώ και θα πεθάνω 
σαν Έλληνας, αλλά ζωντανόν δεν θα με πιάσουν...». 

Ο Γρηγόρης Αυξεντίου ως Ο Χάρτινγκ συγχαίρει τους επιτελείς 
καλόγηρος στον Μαχαιρά του για τον θάνατο του Γρηγόρη Αυξεντίου 
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16 
•Το 1956 ανταρτική ομάδα της Ε.Ο.Κ.Α υπό τον Γρηγόρη 
Αυξεντίου, έστησε ενέδρα, στον δρόμο Χαντριών - Αγρού, 
εναντίον 2 αυτοκινήτων με Άγγλους στρατιώτες. Στη μάχη που 
ακολούθησε, σκοτώθηκε ο αντάρτης ΧρίστοςΤσιάρτας. 
• Την ίδια μέρα στην Καλοψίδα σκοτώθηκε ο αγωνιστής 
Χαράλαμπος Μιχαήλ, από έκρηξη βόμβας, που κρατούσε. 

ΤΡΙΤΗ 

17 
• Το 1959, ο Διγενής αναχώρησε με ελληνικό, στρατιωτικό 
αεροπλάνο για την Αθήνα, φέροντας τον προσωπικό του οπλι
σμό. Πριν φύγει συναντήθηκε με τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο, 
αγωνιστές και δημοσιογράφους. Ευχαρίστησε όλους για τη 
συνδρομή τους στον Αγώνα. Στην Αθήνα του επιφυλάχτηκε 
μεγαλειώδης υποδοχή. 

ΤΕΤΑΡΤΗ 

18 
ΠΕΜΠΤΗ 

19 
Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων, 
ο Δήμαρχος Παυσανίας Κατσώτας, απένειμε στον αρχηγό της 
Ε.Ο.Κ.Α Στρατηγό Γεώργιο Γρίβα Διγενή, το χρυσό μετάλλιο του 
δήμου και το χρυσό κλειδί της πόλης των Αθηναίων. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

20 
• Απονομή του χρυσού παρασήμου της Ακαδημίας Αθηνών 
στον Κυπριακό λαό. 
Το παρέλαβε ο Αρχιεπίσκοπος στις 9 Μαΐου 1957. 

ΣΑΒΒΑΤΟ 

21 
• Το 1956 ανακαλύφθηκε ωρολογιακή βόμβα στο κρεβάτι 
του Άγγλου Κυβερνήτη της Κύπρου ΧΑΡΤΙΝΓΚ. Τη βόμβα 
τοποθέτησε ο θαλαμηπόλος του Νεόφυτος Σοφοκλέους, ο 
οποίος στη συνέχεια βγήκε αντάρτης. 
• Τη μέρα αυτή, του 1957, σε μάχη που έγινε στην Ορά, 
σκοτώθηκε ο αντάρτης της Ε.Ο.Κ.Α Πετράκης Κυπριανού. 

ΚΥΡΙΑΚΗ 

22 
• Σκοτώθηκε το 1957 στο Ακρωτήρι, ο Ευστάθιος Ξενοφώντος, 
από έκρηξη βομβών που μετέφερε. 
• Το 1959, ο βασιλιάς της Ελλάδας Παύλος Α', απένειμε στον 
Στρατηγό Γεώργιο Γρίβα-Διγενή τον μεγαλόσταυρο του 
τάγματος του Γεωργίου Α', καθώς και ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΣΗΜΟ, που 
μόνο στον αρχηγό της Ε.Ο.Κ.Α απονεμήθηκε. 

-ε: 

Ευαγόρας 
«Εύχομαι να είμαι ο τελευταίος» 

Άφησες άναυδο τον κόσμο 
Εύχομαι να αποκτήσει η Κύπρος την Ελευθερία 

Μικρός μαθητής της πέμπτης τάξης 
Ο ερωτευμένος με ό,τι έχει η ζωή 

Ο άνθρωπος που δεν τον χώρεσαν καλούπια 
Που δεν περπάτησε σε λεωφόρο 

Που ξεπέρασε την ηλικία του 
Μικρός ξέφυγε απ'τη πεζότητα 

«ότι έκαμα το έκαμα για την πατρίδα μου» 
Απλά καθαρά χωρίς φόβο και πάθος 

Σάστισαν οι άνομοι εκτελεστές 
Τράβηξε τραγουδώντας την ευθεία προς τον θάνατο 

Σαν ήλιος φωτίζει το πρόσωπο του. 
«Είναι η πιο όμορφη μέρα της ζωής μου» 

«Η πιο όμορφη ώρα» 
«Μη ρωτάτε γιατί» 

Θάσος Σοφοκλέους 

ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΣΑΒΒΑ Χ"ΚΥΡΙΑΚΟΥ 
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23 
ΤΡΙΤΗ 

24 
Το 1959, η Ακαδημία Αθηνών απένειμε το χρυσό μετάλλιο της, 
(την ανώτατη δηλαδή τιμητική της διάκριση) στον Στρατηγό 
Γεώργιο Γρίβα Διγενή. 

ΤΕΤΑΡΤΗ 

25 

• Η 188η επέτειος της εθνικής μας παλιγγενεσίας. 
• Το 1921, διεξήχθηκε δημοψήφισμα α' όλη την Κύπρο, στο 
οποίο «ο λαός εκήρυξεν εν τοις ιεροίς ναοίς, την αναλλοίωτον 
αυτού θέλησιν, όπως ενωθή μετά της μητρός Ελλάδος». 
• Το 1930, έγινε δεύτερο δημοψήφισμα στην Κύπρο και ο λαός 
διακήρυξε για μια ακόμη φορά τον διακαή πόθο για Ένωση της 
Κύπρου με την Ελλάδα. 

ΠΕΜΠΤΗ 

26 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

27 
ΣΑΒΒΑΤΟ 

20 
Ο Βρετανός Υπουργός Αποικιών ανακοίνωσε ότι οι 4 εξόριστοι 
στις Σεϋχέλλες, ήταν ελεύθεροι να μεταβούν όπου θέλουν 
ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗ Ν ΚΥΠΡΟ. 

ΚΥΡΙΑΚΗ 

29 
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Μάρτιος 2009 
ΔΕΥΤΕΡΑ 

30 
ΤΡΙΤΗ 

31 
• Το 1955, ο Διγενής συγκέντρωσε τους Ομαδάρχες της ΕΟ.Κ.Α, 
που σε λίγο θα άρχιζαν δράση και έλεγξε τον τρόπο εκτέλεσης 
της αποστολής του καθενός. 
• Η Ελληνική Κοινοτική Συνέλευση Κύπρου, ανακήρυξε το 1961, 
τον Μακάριο Γ και τον αρχηγό της Ε.Ο.Κ.Α. Διγενή «υπεράξιους 
της πατρίδος». 

ΤΕΤΑΡΤΗ 

01 
Έναρξη του Απελευθερωτικού Αγώνα της Ε.Ο.Κ.Α. Οι πρώτες 
εκρήξεις, η πρώτη προκήρυξη, ο πρώτος καταζητούμενος 
(Γρηγόρης Αυξεντίου), ο πρώτος νεκρός (Μόδεστος 
Παντελή), οι πρώτες συλλήψεις, οι πρώτες αντιδράσεις. 

ΠΕΜΠΤΗ 

02 
Το 1956 συγκεντρώθηκαν οι καθηγητές του Παγκυπρίου 
Γυμνασίου στο σπίτι του γυμνασιάρχη Κωνσταντίνου Σπυριδάκι 
και αποφάσισαν την έναρξη φροντιστηριακών μαθημάτων 
προς τους μαθητές, στα σπίτια καθηγητών, μαθητών και σε 
εκκλησιαστικούς χώρους («κρυφό σχολειό»), λόγω του κλεισί
ματος του Παγκυπρίου Γυμνασίου. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

03 
ΣΑΒΒΑΤΟ 

04 
ΚΥΡΙΑΚΗ 

05 
Το 1947 ο κυβερνήτης λόρδος Γουίνστερ κάλεσε τους Κυπρίους 
στη "διασκεπτική" για να συνεργασθούν για ένα "φιλελεύθερο 
αποικιακό σύνταγμα" σε αντικατάσταση αυτού του 1882, που 
κατήργησε η Παλμεροκρατία μετά τα Οκτωβριανά. 

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΑΠΟΝΟΜΗ ΣΤΟΝ ΔΙΓΕΝΗ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΟΗΝΩΝ 

Στην τελετή απονομήςτου χρυσού μεταλλίου της Ακαδημίας Αθηνών στον Στρατηγό Γεώργιο Γρίβα - Διγενή που 

έγινε στις 24 Μαρτίου 1959 στην Αθήνα, ο Πρόεδρος της Ακαδημίας Σπύρος Μελάς, ανέφερε μεταξύ άλλων και τα 

ακόλουθα: «...Το όνομα σας θα μείνει αθάνατο στην ιστορία της Ελληνικής φυλής...Εις το όνομα του μεσαιωνικού 

μας ήρωα Διγενή, το οποίον τόσον ευστόχως εδανίσθητε διά να καλύψετε το ιδικόν σας προσεθέσατε νέαν 

άφθιτον αίγλην.,.Εζήσατε την τετραετή αγωνία των αδιάκοπων ανιχνεύσεων των αναρίθμητων αντιπάλων σας, 

έτοιμοι με τον δάκτυλον εις την σκανδάλην του όπλου, να στρέψετε την κάννη προς τον διώκτην σας ή προς 

τον κρόταφόν σας, αν η άμυνα δεν ήτον πλέον δυνατή.,.με σύνθημα μάχη και θάνατος...Βραβεύει (η Ακαδημία) 

δι'αυτού όχι μόνον τον θρυλικόν ήρωα και τον απροσπέλαστον νικητήν ενός μεγάλου, ωραίου, δυσκολωτάτου 

και τραχυτάτου αγώνος, αλλά τον εμπνευσμένον οργανωτήν του, ο οποίος διά του υψηλού παραδείγματος, των 

ψυχικών αρετών του και των σοφών συμβουλών του, ανύψωσεν εις το βάθρον αήττητων ηρώων μειράκια και 

παρθένους, που κατήσχυναν τα μυριάδας του στρατού μιας κραταιός αυτοκρατορίας...». Στη συνέχεια διάβασε 

το ακόλουθο ψήφισμα της απονομής του χρυσού μεταλλίου: 

«Τύχη αγαθή έδοξε τη Ακαδημία Αθηνών, Γεώργιον Γρίβαν-Διγενήν και τους συν αυτώ ηρωϊκώς αγωνισαμένους 

Κυπρίους, τω χρυσώ της Ακαδημίας παρασήμω τιμήσαι, ότι των εθνικών παραδόσεων στερρώς εχόμενοι, 

κρατεροίς αγώσι την Κύπρον ανεξάρτητον πολιτείαν κατέστησαν, ανειπείν, δε τας τιμάς εν τη του μηνός Μαρτίου 

πανηγύρει, έτους εννάτου και πεντηκοστού και εννεακοσιοστού και χιλιοστού». 

Άφιξη του Διγενή στην Αθήνα 
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Απρίλιος 2009 
ΔΕΥΤΕΡΑ 

06 
ΤΡΙΤΗ 

97 
ΤΕΤΑΡΤΗ 

08 
Το 1957, το Δημοτικό Συμβούλιο των Αθηναίων, υπό την 
προεδρία του Δημάρχου στρατηγού Παυσανία Κατσώτα, 
ανακήρυξε τους 4 εξόριστους των Σεϋχέλλων, Αρχιεπίσκοπο 
Μακάριο Ρ, Μητροπολίτη Κυρήνειας Κυπριανό, Παπασταύρο 
Παπαγαθαγγέλου και Πολύκαρπο Ιωαννίδη, επίτιμους δημότες 
των Αθηνών. 

ΠΕΜΠΤΗ 

09 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

19 
Το 1958 η Π.Ε.Κ.Α. κήρυξε Παγκύπρια 24ωρη παναπεργία, σε 
ένδειξη διαμαρτυρίας για τη μεταφορά αγωνιστών καταδίκων 
σε φυλακές της Αγγλίας, καθώς και για την άνευ κατηγορίας και 
άνευ δίκης κράτηση υπόπτων στα κρατητήρια. 

ΣΑΒΒΑΤΟ 

11 
ΚΥΡΙΑΚΗ 

12 

Β . Ο . Κ . Α . 
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Od είναι, σκληρός" ό όυνίστης όιαΟέτει Td μέσα καί τόν αριθμόν . 
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ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙHAQUATAI , 

"Ατενίσατε τό έργον οας. Ε ίναι αίσχος έν 

καί τοΰ φασισμού 

ΕΛΛΗΝΕΣ, 

"Ono ν καί αν εΰ,ιίσκεσυε Ακούσατε την φωνή ν μας. 

ΗΜΙΐΡθε:θΛΟΙ ΜΑΖΙ Γ ΙΑ THH ΑΕΥΤΕΡΙΑ THE ΚΥΙΙΓΟΥ ΜΑΕ. . . 

Ε . Ο . Κ . Α . 
Ο 

ΑΓΧΙΙΙΌΚ 
Λ I Γ Ε Ν II Γ 

Η πρώτη προκήρυξη του Αγώνα από τον Αρχηγό Διγενή 

ΜΟΔΕΣΤΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗ «Κρυφό Σχολειό» στη Λευκωσία 
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Απρίλιος 2009 
ΔΕΥΤΕΡΑ 

13 
Το 1959 άρχισαν οι εργασίες της Συνταγματικής Επιτροπής 
για καταρτισμό του συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας 
(Θεμιστοκλής Τσάτσος, Νιχάτ Ερίμ, Γλαύκος Κληρίδης, Ραούφ 
Ντενκτάς). 

ΤΡΙΤΗ 

14 
ΤΕΤΑΡΤΗ 

15 
ΠΕΜΠΤΗ 

16 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

17 
Έφθασαν στην Αθήνα οι 4 εξόριστοι των Σεϋχέλλων. Τους 
επιφυλάχθη μεγαλειώδης υποδοχή. Ο αρχιεπίσκοπος Μακάριος 
Γ μίλησε σε χιλιάδες λαού που μαζεύτηκε μπροστά από το 
"Μεγάλη Βρετανία". 

ΣΑΒΒΑΤΟ 

10 
ΚΥΡΙΑΚΗ 

19 ΑΓΙΟ ΠΑΣΧΑ 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Απρίλιος 2009 
ΔΕΥΤΕΡΑ 

20 
ΤΡΙΤΗ 

21 
ΤΕΤΑΡΤΗ 

22 
ΠΕΜΠΤΗ 

23 -

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

24 
Το 1921, ο Ύπατος Αρμοστής της Κύπρου Στήβενσον, διέταξε την 
απέλαση του Έλληνα υπηκόου καθηγητή και δημοσιογράφου 
Νικόλαου Καταλάνου, διότι ήταν "επικίνδυνος ταραξίας που 
μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα". 

ΣΑΒΒΑΤΟ 

25 
ΚΥΡΙΑΚΗ 

20 

Σύλληψη μαθητή διαδηλωτή 

Ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμανλής 
υποδέχεται τον ΔΙΓΕΝΗ στην Αθήνα 
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Απρίλιος 2009 
ΔΕΥΤΕΡΑ 

27 
ΤΡΙΤΗ 

28 
Το 1912 συγκροτήθηκε μεγάλο συλλαλητήριο στη Λευκωσία 
που διακήρυξε ότι "ουδεμία ενέργεια, ουδεμία πίεσις ουδεμία 
εγκόσμιος δυναμις δύναται να καταστείλη ή μεταβάλη την 
αναλλοίωτον θέλησιν του Κυπριακού λαού, όπως προσαρτηθή 
εις το ομόφυλον βασίλειον της Ελλάδος". 

ΤΕΤΑΡΤΗ 

29 
ΠΕΜΠΤΗ 

30 
• Το 1955, οι μαθητές της ΑΠΕΗΤΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΑΓΡΟΥ έκαμαν 
την πρώτη μαθητική διαδήλωση. 
• Το 1957, βρετανικός στρατός περικύκλωσε την περιοχή 
Μηλικουρίου, με στόχο τη σύλληψη ή την εξόντωση του αρχηγού 
ΔΙΓΕΝΗ. Ο κατ'οίκον περιορισμός και οι εξονυχιστικές έρευνες 
διάρκεσαν 54 μέρες χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Οι κάτοικοι 
υπέστησαν τα πάνδεινα. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

01 
ΣΑΒΒΑΤΟ 

02 
ΚΥΡΙΑΚΗ 

03 

Σωματική έρευνα 

wmri i 
f J * 

? 5 

Διαδήλωση μαθητών 
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Μπϊος 2009 
ΔΕΥΤΕΡΑ 

04 
Το 1955 οκτώ Κύπριοι φοιτητές μέλη της Κ.Α.Ρ.Η (Κύπριοι 
Αγωνιστές Ριψοκίνδυνοι Ηγέτες) ήλθαν στην Κύπρο για 
να ενταχθούν στην Ε.Ο.Κ.Α. και να πολεμήσουν για την 
αυτοδιάθεση - Ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. 

ΤΡΙΤΗ 

05 
ΤΕΤΑΡΤΗ 

06 
ΠΕΜΠΤΗ 

07 
Ο διευθύνωντο Γενικό Προξενείο της Ελλάδας Ρόδης Κανακάρης 
Ρούφος, συναντήθηκε το 1956 με τον αρχηγό Διγενή στην 
"Κοιλάδα των Κέδρων". 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

08 
ΣΑΒΒΑΤΟ 

00 
ΚΥΡΙΑΚΗ 

10 
Απαγχονίστηκαν και τάφηκαν στις Κεντρικές φυλακές οι 
Μιχαλάκης Καραολής και Ανδρέας Δημητρίου. Ο χώρος 
όπου τάφηκαν, σήμερα λέγεται «Φυλακισμένα Μνήματα» και 
θεωρείται ιερός. 

- ϊ : 

Έρευνες 

Ο Διγενής τσουγκρίζει αυγό με τον Έλληνα Πρόξενο Ρόδη Κανακάρη-Ρούφο, το Πάσχα 
του 1955 στα βουνά του Κύκκου 
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Μάιος 2009 
ΔΕΥΤΕΡΑ 

11 
ΤΡΙΤΗ 

12 
ΤΕΤΑΡΤΗ 

13 
ΠΕΜΠΤΗ 

14 
Κυπριακή αντιπροσωπία, με επικεφαλής τον Μητροπολίτη 
Κερύνειας Κυπριανό, αναχώρησε για να επιδόσει τους τόμους 
του ενωτικού δημοψηφίσματος του 1950 στην Ελληνική και 
Βρετανική Κυβέρνηση, καθώς και στον Γ.Γ. του Ο.Η.Ε. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

15 
ΣΑΒΒΑΤΟ 

16 
ΚΥΡΙΑΚΗ 

17 
Το 1956 άρχισαν μεγάλες έρευνες στο δάσος Κύκκου με στόχο 
τη σύλληψη ή τον φόνο του Διγενή και την εξόντωση των εκεί 
ανταρτών. Κράτησαν σχεδόν δύο μήνες. Ο Διγενής κατόρθωσε να 
διασπάσει τους πολλαπλούς κλοιούς και να διαφύγει στη Λεμεσό. 

Μιχαήλ Καραολής 

Κάθε φορά που μνημονεύω 

«Μιχαήλ Καραολής», 

νιώθω να φτερουγίζουν περιστέρια 

στο μουντό ουρανό της Κύπρου. 

Σκεπάζουν του Μαγιού τα ρόδα 

τ' αχνό χαμόγελο του νιου 

που βάδισε 

κρατώντας δάδα δικαιοσύνης. 

Ο Χάροντας έσκυψε το κεφάλι 

να διαβεί το παλληκάρι 

που 'χε τον ήλιο στα μαλλιά, 

τα μάτια αστραφτερά 

και το τραγούδι της πατρίδας 

στην καρδιά. 

Ένας λαός κι η μάνα του 

έκλαψαν περήφανοι 

για το λεβεντονιό. 

Όμως, 

μια βασίλισσα έχασε το θρόνο της τιμής. 

Κλαίρη Αγγελίδου 
Λευκωσία, Μάιος 2001 

ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΚΑΡΑΟΛΗΣ 
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Μπίος 2009 
ΔΕΥΤΕΡΑ 

18 
ΤΡΙΤΗ 

19 
ΤΕΤΑΡΤΗ 

29 
0 αρχιμανδρίτης Κωνσταντίνος Λευκωσιάτης κατόρθωσε 
να αποκαταστήσει την επικοινωνία του Διγενή με τους Τομείς, 
η οποία διακόπηκε, λόγω των μεγάλων ερευνών των Βρετανών 
στην περιοχή του Κόκκου το 1956. 

ΠΕΜΠΤΗ 

21 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

22 
ΣΑΒΒΑΤΟ 

23 
Σαν σήμερα, γεννήθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας 
από γονείς Τρικωμίτες, τον Θεόδωρο και την Καλομοίρα, ο 
Γεώργιος Γρίβας. 

ΚΥΡΙΑΚΗ 

24 

Μάνα του Αγώνα 1955-59 

Φορτώθηκε τη μοίρα της φυλής της. 
Τα ροζιασμένα χέρια της 

σκάβαν ολημερίς κρησφύγετα 
και κτίζαν τοίχους λευτεριάς 

κι ελπίδας. 
Πετροβολούσε το κακό 

τις αλυσίδες, 
τη σκλαβιά, 
το Έρεβος. 

Κι ύφαινε γαλανόλευκες 
σημαίες θυσίας. 

Εκεί που σμίγαν ουρανός και θάλασσα 
εκεί ήταν η Πατρίδα, 

η πατρίδα της. 
Έκανε πέτρα την καρδιά 

για να περάσει 
το στρατί της μοίρας το παιδί της. 
Η μοίρα της μια θάλασσα καημός. 

Δεν λύγισε, 
δεν δάκρυσε. 

Περήφανη κοιτούσε 
και τον αυγερινό καρτέραγε 
στου φεγγαριού τ'ανώφλι. 

Κλαίρη Αγγελίδου 
Λευκωσία, Μάιος 2001 

Ο Μητροπολίτης Κυρήνειας Κυπριανός, παραδίδει τους τόμους 
του Ενωτικού Δημοψηφίσματος της 15ης Ιανουαρίου 1950 στην Ελληνική Βουλή 
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Μάϊος 2009 
ΔΕΥΤΕΡΑ 

25 
Το 1955, έγινε απόπειρα κατά της ζωής του Κυβερνήτη Αρμιτεϊτζ 
στο κινηματοθέατρο'ΠΑΛΛΑΣ'. 0 Κυβερνήτης αποχώρησε πριν 
την έκρηξη της βόμβας που αγωνιστής της Ε.Ο.Κ.Α είχε βάλει 
κάτω από το κάθισμα του. 

ΤΡΙΤΗ 

26 
Το 1936 η αποικιοκρατική Κυβέρνηση της Κύπρου έκλεισε 
το Σωματείο ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ και το ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ 
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ "δι'ανάμιξιν εις πολιτικά ζητήματα". 

ΤΕΤΑΡΤΗ 

27 
ΠΕΜΠΤΗ 

28 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

29 
ΣΑΒΒΑΤΟ 

30 
Το 1958 η Π.Ε.Κ.Α. διοργάνωσε στη Λευκωσία τριήμερη "Εορτή 
Νεολαίας", που σημείωσε μεγάλη επιτυχία. Οι εκδηλώσεις έγιναν 
στο Γ.Σ.Π. στο Παγκύπριο Γυμνάσιο και στο κινηματοθέατρο 
ΡΟΓΙΑΛ. 

ΚΥΡΙΑΚΗ 

31 
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Ιούνιος 2009 
ΔΕΥΤΕΡΑ 

01 
ΤΡΙΤΗ 

02 
Το 1953 έγινε η στέψη της βασίλισσας του Ηνωμένου Βασιλείου 
και οι κατακτητές οργάνωσαν πολλές εκδηλώσεις. Η κυπριακή 
νεολαία αντέδρασε πολύ δυναμικά, με επικεφαλής την Π.Ε.Ο.Ν 
και τους μαθητές των Γυμνασίων. 

ΤΕΤΑΡΤΗ 

03 
ΠΕΜΠΤΗ 

04 
Το 1828 υπογράφτηκε στην Κωνσταντινούπολη η 
Αγγλοτουρκική Συνθήκη, με βάση την οποία η Κύπρος 
μεταβιβαζόταν στη Βρετανία, έναντι ετησίου μισθώματος 
22.936 πουγγίων δηλαδή SE92.799 -11 -3d. 

-

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

05 
ΣΑΒΒΑΤΟ 

06 
ΚΥΡΙΑΚΗ 

07 
Τουρκική προβοκάτσιος το 1958 στο Τουρκικό Προξενείο 
της Λευκωσίας, έδωσε αφορμή στους Τούρκους να αρχίσουν 
οργανωμένες και καλά προμελετημένες επιθέσεις εναντίον των 
Ελλήνων της Λευκωσίας. Σκοτώθηκαν 2 Ε/Κ, τραυματίστηκαν 
αρκετοί άλλοι, πυρπολήθηκαν ελληνικά καταστήματα, καθώς 
και το Σωματείο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Λευκωσίας. 
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Ιούνιος 2009 
ΔΕΥΤΕΡΑ 

08 
ΤΡΙΤΗ 

00 
ΤΕΤΑΡΤΗ 

10 
Το 1955, τελέστηκε μυστικά, στη Μονή της Αχειροποιήτου, 
ο γάμος του Γρηγόρη Αυξεντίου με τη συγχωριανή του 
Βασιλική Παναγή Μανώλη. Τους πάντρεψε ο Παπασταυρος 
Παπαγαθαγγέλου. 

ΠΕΜΠΤΗ 

11 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

12 
Βρετανοί στρατιώτες οδήγησαν το 1958 ένα λεωφορείο με 
Έλληνες από τον Κοντεμένο, στο τουρκοχώρι Κιόνελι, όπου 
τους επιτέθηκαν με χασαπομάχαιρα αιμοδιψείς Τούρκοι της 
Τ.Μ.Τ. και κατακρεούργησαν 8 απ'αυτούς. 

ΣΑΒΒΑΤΟ 

13 
ΚΥΡΙΑΚΗ 

14 
Σκοτώθηκε στη Λευκωσία το 1956 από τις δυνάμεις ασφαλείας, 
ο αγωνιστής της Ε.Ο.Κ.Α Πέτρος Ηλιάδης, αφού πρώτα έριξε 
εναντίον τους μια βόμβα. 
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Ιούνιος 2009 
ΔΕΥΤΕΡΑ 

15 
ΤΡΙΤΗ 

16 
Βρετανοί στρατιώτες που συμμετείχαν σε μεγάλες έρευνες 
για σύλληψη / θάνατο του Διγενή, έβαλαν το 1956 φωτιά στο 
δάσος Κύκκου Πάφου, η οποία στο τέλος στράφηκε εναντίον 
τους καίοντας 19 απ'αυτούς. 

ΤΕΤΑΡΤΗ 

17 
Πέθανε το 1958 στο Λονδίνο, όπου μεταφέρθηκε για θεραπεία, 
ύστερα από 12ήμερη ανάκριση και βασανισμό του στα 
ανακριτήρια Λεύκας Ξερού, ο αγωνιστής της Ε.Ο.Κ.Α Στέλιος 
Τριταίος. 

ΠΕΜΠΤΗ 

18 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

19 
• Το 1821, ο Κωνσταντίνος Κανάρης συναντήθηκε με τον 
Αρχιεπίσκοπο Κυπριανό, παρέλαβε τρόφιμα καθώς και 
χρήματα και επέστρεψε στην Ελλάδα. 
•Το 1957, ο Αρχιεπίσκοπος σε δημοσιογραφική του διάσκεψη 
στην Αθήνα, κατάγγειλε διεθνώς την καταπάτηση των αν
θρωπίνων δικαιωμάτων των Κυπρίων από τους Βρετανούς. 
Δόθηκαν στους δημοσιογράφους 317 ενυπόγραφες μαρτυρίες 
βασανισθέντων. 

ΣΑΒΒΑΤΟ 

20 
Σκοτώθηκαν το 1958 στα Κούρδαλι, από έκρηξη βόμβας 
που κατασκεύαζαν οι Κώστας Αναξαγόρου, Παναγιώτης 
Γεωργιάδης, Αλέκος Κωνσταντίνου και Ανδρέας Πατσαλίδης. 

ΚΥΡΙΑΚΗ 

21 

Ο Γρηγόρης Αυξεντίου με τη σύζυγο του Βασιλική 

ΠΕΤΡΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ 
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Ιούνιος 2009 
ΔΕΥΤΕΡΑ 

22 
Τα μέλη της Κυπριακής Εθνικής Πρεσβείας υπό τον μητροπολίτη 
Κυρήνειας Κυπριανό, παρέδωσαν στον Πρόεδρο της Βουλής 
των Ελλήνων τους τόμους του Κυπριακού Δημοψηφίσματος 
της 15ης Ιανουαρίου 1950. 

ί 

ΤΡΙΤΗ 

23 
ΤΕΤΑΡΤΗ 

24 
Το 1798 στραγγαλίστηκε στα μπουντρούμια των φυλακών 
του Βελιγραδίου ο Ρήγας Φεραίος και άλλοι συνεργάτες του, 
μεταξύ των οποίων ήταν και ο Κύπριος Ιωάννης Καρατζιάς. 

ΠΕΜΠΤΗ 

25 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

26 
ΣΑΒΒΑΤΟ 

27 
Το 1956 άρχισε η απέλαση από την Κύπρο των Ελλήνων 
καθηγητών που υπηρετούσαν στα διάφορα Γυμνάσια. Μέχρι 
το τέλος του σχολικού έτους τους έδιωξαν όλους και δεν 
επέτρεψαν εφεξής σε Έλληνες καθηγητές να υπηρετήσουν 
στην Κύπρο. 

ΚΥΡΙΑΚΗ 

28 

Απόσπασμα κατάθεσης βασανισθέντος 

«...Με έδεσαν καθισμένο σε σκαμνί. Με υποχρέωσαν να προεκτείνω τα πόδια και τα έδεσαν από τον αστράγαλο 

σε στύλο. Μου έδεσαν και πάλι το κεφάλι με την κουβέρτα, μου φόρεσαν στο κεφάλι ένα μεταλλικό κουβά και 

άρχισαν να με κτυπούν κάτω από τα πέλματα με συρμάτινο μαστίγιο, στα γόνατα με «γκλοπ», στη ράχη και στο 

σβέρκο με ειδικό λαστιχένιο μαστίγιο, που είχε μήκος ένα πόδι περίπου όπως διαπίστωσα αργότερα, όταν μου 

έλυσαν τα μάτια. Συγχρόνως, χωρίς διακοπή, με σφυρί κτυπούσαν τον κουβά που βρισκόταν στο κεφάλι μου. 

Πονούσα τρομερά, ώσπου σιγά-σιγά όλο μου το σώμα μούδιασε. Τα αίματα έτρεχαν από το στόμα και τη μύτη 

μου και η δίψα άρχισε να με βασανίζει. Δεν ξέρω πόσο διάρκεσε αυτή η φάση, πάντως αρκετές ώρες. Για μια 

στιγμή έγειρα και λιποθύμησα. Το κάθισμα έγειρε κι αυτό μαζί μου και τα πόδια μου σφίχτηκαν ακόμη πιο πολύ 

στο ξύλο, όπου ήταν δεμένα...» 

ΣΩΖΟΣ 

ΣΤΕΛΙΟΣ ΤΡΙΤΑΙΟΣ 

Η πυρκαγιά στο δάσος Κύκκου-Πάφου Ταφή των 19 Βρετανών στρατιωτών που 
κάηκαν στο δάσος Κύκκου-Πάφου 
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Ιούνιος 2009 
ΔΕΥΤΕΡΑ 

29 
ΤΡΙΤΗ 

39 
0 Βρετανός Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι συγκάλεσε 
ΤΡΙΜΕΡΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ στο Λονδίνο, «για συζήτηση θεμάτων 
που επηρεάζουν την ανατολική Μεσόγειο, περιλαμβανομένης 
και της Κύπρου». 

ΤΕΤΑΡΤΗ 

91 
ΠΕΜΠΤΗ 

92 
Το 1956 έγινε επίθεση με χειροβομβίδα εναντίον Βρετανών, 
οι οποίοι ανταπέδωσαν το πυρ και σκότωσαν τον 16χρονο 
αγωνιστή μαθητή Ανδρέα Παρασκευά, από την Κώμα του 
Γυαλού. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

93 
ΣΑΒΒΑΤΟ 

94 
ΚΥΡΙΑΚΗ 

95 
• Αναχώρησε το 1951 για Κύπρο, ο Συνταγματάρχης 
Γεώργιος Γρίβας για να διαμορφώσει «ιδίαν γνώμην» κατά 
πόσο θα μπορούσε να διεξαχθεί στην Κύπρο, επιτυχώς, ένα 
απελευθερωτικό κίνημα. 
• Το 1958, Βρετανοί σκότωσαν τη Λουκία Παπαγεωργίου και 
τον Παναγιώτη Ζαχαρία στο Αυγόρου. 

-S3 
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Ιούλιος 2009 
ΔΕΥΤΕΡΑ 

06 
ΤΡΙΤΗ 

07 
Το 1955 η Ελληνική Κυβέρνηση απάντησε στη Βρετανία ότι θα 
συμμετάσχει στην ΤΡΙΜΕΡΗ του Λονδίνου. 

ΤΕΤΑΡΤΗ 

08 
ΠΕΜΠΤΗ 

09 
Το 1821 οι Τούρκοι απαγχόνισαν τον Αρχιεπίσκοπο 
Κυπριανό και τον Αρχιδιάκονο Μελέτιο και αποκεφάλισαν 
τους Επισκόπους Πάφου Χρύσανθο, Κιτίου Μελέτιο και 
Κυρήνειας Λαυρέντιο, καθώς και 470 άλλους κληρικούς και 
λαϊκούς. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

10 
ΣΑΒΒΑΤΟ 

11 
Το 1955 ο αρχιεπίσκοπος Μακάριος Γ' γράφει στον 
ΔΙΓΕΝΗ: "Σας συγχαίρω. Η Ε.Ο.Κ.Α. προσέφερε εις τον 
Κυπριακό αγώνα απείρως περισσότερα από τον 75ετή 
χαρτοπόλεμο. Το όνομα ΔΙΓΕΝΗΣ είναι αίνιγμα δια τους 
Αγγλους και συγχρόνως θρύλος. Επέδρασεν ήδη εις την 
απελευθερωτικήν Ιστορία". 

ΚΥΡΙΑΚΗ 

12 

Τάξη Ανδρέα Παρασκευά 

Η τάξη ήταν εκεί 

στο Ελληνικό Γυμνάσιο Αιγιαλούσης 

«τάξη Ανδρέα Παρασκευά». 

Η ιστορία του μικρή 

τον σκότωσαν οι σφαίρες του εχθρού 

μόλις στα δεκαπέντε χρόνια, 

γιατί ήθελε την πατρίδα λεύτερη 

τις γαλανόλευκες σημαίες 

ν'ανεμίζουν πέρα ως πέρα. 

Τον σκότωσαν γιατί έκαμε το χρέος του. 

Αυτοί δεν ήξεραν. 

Όταν ο μαθητής Ανδρέας Παρασκευάς 

πότιζε με το αίμα του τη γη, 

οι Αγγλοι στρατιώτες σκότωναν τη λευτεριά. 

Μα σας ρωτώ: «Σκοτώνεται η Λευτεριά;» 

Κλαίρη Αγγελίδου 
Λευκωσία, Μάιος 2001 
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Ιούλιος 2009 
ΔΕΥΤΕΡΑ 

13 
Το 1948, ιδρύθηκε το Εθναρχικό Συμβούλιο της Κύπρου, σκοπός 
του οποίου ήταν η προώθηση της Ένωσης της Κύπρου με τη 
μητέρα Ελλάδα. 

ΤΡΙΤΗ 

14 
ΤΕΤΑΡΤΗ 

15 
0 Κυβερνήτης Άρμιτεϊτζ έθεσε σε εφαρμογή το 1955, τον Νόμο 
περί προσωποκράτησης, με βάση τον οποίο συνελήφθησαν 
χιλιάδες Κύπριοι και εγκλείστηκαν σε κρατητήρια, «άνευ 
κατηγορίας και άνευ δίκης». 

ΠΕΜΠΤΗ 

16 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

17 
Βρετανοί πράκτορες, σκότωσαν σε «τροχαίο δυστύχημα» στο 
Λονδίνο, τον αγωνιστή Νίκο Ιωάννου, που ήταν σύνδεσμος 
των καταδίκων αγωνιστών στις αγγλικές φυλακές με τον I.R.A. 

ΣΑΒΒΑΤΟ 

18 
ΚΥΡΙΑΚΗ 

10 

Στη Λουκία Παπαγεωργίου 

Κροτάλισαν τα όπλα του εχθρού 
με στου καλοκαιριού την πύρη 

Η Λευτεριά 
ξεπρόβαλε να μελετήσει τη σπορά. 

Κόκκινο χώμα στ'Αυγόρου 
σμίχτηκε 

με της Μάνας το αίμα. 
Έξη παιδιά, 

^βάλλησαν το φλάμπουρο της Λευτεριάς, 
κι ανέβηκαν τη Μάνα να φιλήσουν. 

Τρεις στρατιώτες του Βορρά 
- μεσ'την οδυνηρή σιωπή -

για τα ορφανά δάκρυσαν. 

Πορευτήκαμε μέσα στα έθνη 
γυμνοί, σκυφτοί, 
χωρίς νερό, φαγί, κρασί. 
Τα χέρια μας από τις αλυσίδες της σκλαβιάς 
σκίστηκαν. 

Τρεις Αγγλοι στρατιώτες φρουρούν 
στα καλντερίμια τ 'Αυγόρου 
με τη σκανδάλη στο χέρι, 
έτοιμοι για το «Θάνατο». 
Τα μάτια τους γέμισαν «Φως». 

Τα στάχυα στ'Αυγόρου μεγάλωσαν. 
Πήγε καλά η σοδειά και φέτος 
για τη Λευτεριά. 

Κλαίρη Αγγελίδου 
Αμμόχωστος, Αύγουστος Ί 967 
Συλλογή «Ποιήματα» 

Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Κυπριανός 
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Ιούλιος 2009 
ΔΕΥΤΕΡΑ 

20 
ΤΡΙΤΗ 

21 
Το 1950 πραγματοποιήθηκε στο Παναθηναϊκό Στάδιο εθνικό 
συλλαλητήριο των Αθηνών, που οργάνωσε η Π.Ε.Α.Ε.Κ. Πενήντα 
χιλιάδες κόσμος μέσα στο στάδιο και τριάντα χιλιάδες έξω απ' 
αυτό, αξίωσαν την Ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. 

ΤΕΤΑΡΤΗ 

22 
ΠΕΜΠΤΗ 

23 
Συνελήφθη από τους Βρετανούς το 1958 ο Πλάτων Στυλιανού 
και βασανίστηκε φρικτά, με αποτέλεσμα να πεθάνει στις 
4/8/1958, λόγω σύνθλιψης της κεφαλής του σε μέγγενη. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

24 
ΣΑΒΒΑΤΟ 

25 
Κατατέθηκε το 1955 η Ελληνική προσφυγή στονΟ.Η.Ε με αίτημα 
την αυτοδιάθεση της Κύπρου. 

ΚΥΡΙΑΚΗ 

20 

ΝΙΚΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 

Παράγκα - Εκκλησία στα κρατητήρια 
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Ιούλιος 2009 
ΔΕΥΤΕΡΑ 

27 
ΤΡΙΤΗ 

28 
0 Υφυπουργός Αποικιών της Μ. Βρετανίας Χόπκινσον, δήλωσε 
στη Βουλή των Λόρδων το 1954, ότι «ΟΥΔΕΠΟΤΕ θα δοθεί αυτο
διάθεση στην Κύπρο, επειδή είναι στρατηγική περιοχή». 

ΤΕΤΑΡΤΗ 

29 
ΠΕΜΠΤΗ 

39 
Το 1958, σκοτώθηκε στο χωριό Χολέτρια της Πάφου, από 
έκρηξη βόμβας που κρατούσε, ο αγωνιστής της Ε.Ο.Κ.Α 
Θεόδωρος Ζήνωνος. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

31 
Το 1958, μεταφέρθηκαν σε φυλακές της Μ. Βρετανίας, άλλοι 
4 βαρυποινίτες αγωνιστές. 

ΣΑΒΒΑΤΟ 

91 
Σε ενέδρα που στήθηκε εναντίον Βρετανών στρατιωτών στο 
χωριό Τρούλλοι το 1958, σκοτώθηκε ο αγωνιστής Ανδρέας 
Σουρουκλής. 

ΚΥΡΙΑΚΗ 

92 
• Το 1958, Βρετανοί στρατιώτες σκότωσαν τους Γεώργιο Ιωνά 
Γεωργίου, Χριστοφή Παναγίδη και ΑναστάσιοΜιχ.Σουρουλλά, 
ενώ προσπαθούσαν να διαφύγουν από κατ'οίκον περιορισμό. 
• Την ίδια μέρα, σκοτώθηκε στο Πέργαμος, ο Γιασουμής 
Χατζηθεοδοσίου, από έκρηξη νάρκης ενώ ετοιμαζόταν να την 
τοποθετήσει σε αυτοκίνητο των δυνάμεων ασφαλείας. 
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Αύγουστος 2009 
ΔΕΥΤΕΡΑ 

03 
Σκοτώθηκε έξω από χωριό του Τεμπριά το 1958, ο αγωνιστής 
Ανδρέας Αβρααμίδης, από έκρηξη 27 βομβών που μετέφερε. 

ΤΡΙΤΗ 

04 
ΤΕΤΑΡΤΗ 

05 
Το 1956 ΔΙΓΕΝΗΣ ίδρυσε την Π.Ε.Κ.Α (Πολιτική Επιτροπή 
Κυπριακού Αγώνος), που λειτούργησε μέχρι το 1959, ως το 
πολιτικό σκέλος του Αγώνα. Υπαγόταν απευθείας στον αρχηγό 
ΔΙΓΕΝΗ. 

ΠΕΜΠΤΗ 

06 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

07 
ΣΑΒΒΑΤΟ 

08 
ΚΥΡΙΑΚΗ 

09 
Απαγχονίστηκαντο 1956 και τάφηκαν στις Κεντρικές Φυλακές, οι 
αγωνιστές Ανδρέας Ζάκος, Ιάκωβος Πατάτσος και Χαρίλαος 
Μιχαήλ. Ο Διγενής διέταξε την απελευθέρωση του Βρετανού 
Κρήμερ, ύστερα από παράκληση του θανατοποινίτη Ανδρέα 
Ζάκου. 
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Αύγουστος 2009 
ΔΕΥΤΕΡΑ 

10 
ΤΡΙΤΗ 

11 
ΤΕΤΑΡΤΗ 

12 
Πέθανε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας το 1956, από 
τραύματα που υπέστη λόγω έκρηξης βόμβας που κατασκεύαζε 
στην Αθηένου, ο αγωνιστής Αρτέμος Φραντζέσκου 

ΠΕΜΠΤΗ 

13 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

14 Το 1958, η Ελληνική Κυβέρνηση κατέθεσε στον Ο.Η.Ε νέα 
προσφυγή για το Κυπριακό. 

ΣΑΒΒΑΤΟ 

15 
ΚΥΡΙΑΚΗ 

10 Ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Στους Αθανάτους 

Βαθειά μεσάνυχτα 
Μουντό το φεγγάρι 

Κι'οι σκλάβοι ξαγρυπνούν 
Το τελετουργικό της ντροπής 
Βαριές της φυλακής οι πόρτες 

Ο δήμιος έχει φορέσει τη στολή του 
Γονατιστή η ηρωομάνα προσεύχεται 

Τα νυχτοπούλια παρακολουθούν απορημένα 
Βαρειά κι'αλλοιότικη αυτή η νύχτα. 

Δοξολογούν τον Θεό που τους διάλεξε 
Κι αυτοί τραγουδούν 

Έχουν νικήσει τον θάνατο 
Γαλήνεψε η καρδιά τους 

Φωνάζουν, αποχαιρετούν, δίνουν θάρρος 
Νοιώθουν καταξιωμένοι και περήφανοι 

Εξαϋλώνονται, φθάνουν στη θέωση 
Λάμπουν τα γλυκά τους πρόσωπα 

Αγέρωχοι, αποφασιστικοί, απροσκύνητοι 

Ο απαίσιος κρότος της καταπακτής 
Έκλεισε το τελετουργικό του εγκλήματος 

Τα παλληκάρια πέταξαν στον ουρανό. 

Θάσος Σοφοκλέους 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΑΚΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΠΑΤΑΤΣΟΣ 

ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΒΡΑΑΜΙΔΗΣ 
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Αύγουστος 2009 
ΔΕΥΤΕΡΑ 

17 
ΤΡΙΤΗ 

18 
Πέθανε το 1957 στο Νοσοκομείο Λευκωσίας, ο καταζητούμενος 
αντάρτηςτηςΕ.Ο.Κ.ΑΣταύροςΣτυλιανίδης,πουτραυματίστηκε 
από έκρηξη βόμβας που κατασκεύαζε στο κρησφύγετο του, 
στις 16/08/1957. 

ΤΕΤΑΡΤΗ 

19 
ΠΕΜΠΤΗ 

20 
Το 1954 η υπό τον Αλέξανδρο Παπάγο Ελληνική Κυβέρνηση 
υπέβαλε αίτηση στον Γ.Γ του Ο.Η.Ε. με την οποία ζητούσε" την 
εφαρμογή υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών της αρχής της 
ισότητος δικαιωμάτων και αυτοδιαθέσεως των λαών εις τον 
πληθυσμόν της νήσου Κύπρου". 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

21 
ΣΑΒΒΑΤΟ 

22 
•Το 1954 συγκροτήθηκε στη Λευκωσία ογκώδες συλλαλητήριο, 
στο οποίο ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος Γ', παρά τον αντιστασιακό 
Νόμο, έκαμε την πιο επαναστατική ομιλία του, που έμεινε 
γνωστή ως «Όρκος της Φανερωμένης». 
• «Στρατάρχα μου...ΠΑΡΑΔΙΔΟΜΑΙ...» 

ΚΥΡΙΑΚΗ 

23 
Σε ενέδρα Βρετανών στρατιωτών, σκοτώθηκαν οι αγωνιστές 
Μιχάλης (Σιάλος), Καϊλής (Παρτακκή), Δημητράκης 
Ανάσταση, Καλλής Σακκά και οι 3 από τη Λύση. Σκοτώθηκαν 
επίσης 5 Βρετανοί στρατιώτες. 

• 
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Αύγουστος 2009 
ΔΕΥΤΕΡΑ 

24 
Σκοτώθηκε το 1956, από έκρηξη βόμβας, ενώ έδειχνε τη 
χρήση της σε συναγωνιστή του στην Αθηένου, ο Τουμάζος 
Τουμάζου. 

ΤΡΙΤΗ 

25 
ΤΕΤΑΡΤΗ 

26 
ΠΕΜΠΤΗ 

27 
• Το 1956, μεταφέρθηκαν αλυσόδετοι σε Βρετανικές Φυλακές 
υψίστης ασφαλείας οι πρώτοι 6 βαρυποινίτες κατάδικοι 
αγωνιστές. 
• Σε μάχη που έγινε το 1958 στη Βάβλα, σκοτώθηκε ο τομεάρχης 
της Ε.Ο.Κ.Α Μιχαλάκης Παρίδης. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

28 
ΣΑΒΒΑΤΟ 

20 
Το 1958 Σκωτσέζοι στρατιώτες επιτέθηκαν, εναντίον των 
κρατουμένων στα Κρατητήρια Πολεμίου. Τους ξυλοκόπησαν 
ανηλεώς και τους υπέβαλαν σε απάνθρωπα βασανιστήρια. 

ΚΥΡΙΑΚΗ 

30 

ΣΤΡΑΤΑΡΧΑ ΜΟΥ.... ΠΑΡΑΔΙΔΟΜΑΙ 

Ο Χάρτινγκ, που εξέλαβε ως αδυναμία την εκεχειρία που κήρυξε ο Διγενής στις 16/8/1956, με 

προκηρύξεις του ζήτησε στις 22 Αυγούστου 1956 από τον Αρχηγό και την Ε.Ο.Κ.Α. να παραδοθούν 

μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου 1956. Η μοναδική ανταπόκριση προήλθε από ένα... γαϊδούρι, που οι 

αγωνιστές αφού το φόρτωσαν με ξύλινα όπλα και με μια επιγραφή που έγραφε στ' αγγλικά «ΜΥ 

MARSHAL I SURRENDER (Στρατάρχα μου παραδίνομαι)»,το μετέφεραν στη Λευκωσία καιτο άφησαν 

να περιφέρεται στους δρόμους, γελοιοποιώντας έτσι τον Κυβερνήτη και τις προτάσεις του. 

«Στρατάρχα μου παραδίδομαι» 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΎΛΙΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΪΛΗ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΛΗΣΣΑΚΚΑ 
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Αύγουστος 2009 
ΔΕΥΤΕΡΑ 

31 
Το 1956 έγινε η μάχη του Νοσοκομείου Λευκωσίας. 
Ελευθερώθηκε ο Πολύκαπρος Πωρκάτζης, σκοτώθηκαν 
οι αγωνιστές Ιωνάς Νικολάου και Κυριάκος Κολοκάσης, 
τραυματίστηκε ο Σπύρος Κυριάκου και διέφυγαν οι Νίκος 
Σαμψών και Πολύκαρπος Πωρκάτζης. 

ΤΡΙΤΗ 

01 
ΤΕΤΑΡΤΗ 

02 Ολοκαύτωμα Λιοπετρίου. 

ΠΕΜΠΤΗ 

03 
Με διαταγή του Διγενή, ιδρύθηκε το 1956 η Π.Ε.Κ.Α. (Πολιτική 
Επιτροπή Κυπριακού Λαού), σκοποί της οποίας ήταν: 
α) Ο συντονισμός του πολιτικού με τον στρατιωτικό αγώνα. 
β) Η διατήρηση αρραγούς εσωτερικού μετώπου. 
γ) Η εξύψωση του ηθικού του λαού. 
δ) Η καταπολέμηση της εχθρικής προπαγάνδας. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

04 
ΣΑΒΒΑΤΟ 

05 
ΚΥΡΙΑΚΗ 

06 
Το 1955 οργανώθηκαν βανδαλισμοί εις βάρος του ελληνισμού 
της Κωνσταντινούπολης και της Σμύρνης. Καταστράφηκαν 
2600 ελληνικά σπίτια, 4500 καταστήματα, 82 εκκλησίες, πολλά 
εργοστάσια, φιλανθρωπικά ιδρύματα, σχολεία, μοναστήρια και 
νεκροταφεία. 

ΤΟΥΜΑΖΟΣΤΟΥΜΑΖΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΡΙΔΗΣ 

Σχεδιάγραμμα του στρατοπέδου Πολεμίου 
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Σεπτέμβριος 2009 
ΔΕΥΤΕΡΑ 

07 
ΤΡΙΤΗ 

08 
Ομάδα κρούσεως της Ε.Ο.Κ.Α. επιτέθηκε το 1956 εναντίον του 
Αστυνομικού Σταθμού Κερύνειας. Εξουδετέρωσαν τη φρουρά 
του, καθώς και αυτούς που προσέτρεξαν από το Φρούριο, 
πήραν τον οπλισμό και διέφυγαν. 

ΤΕΤΑΡΤΗ 

00 
ΠΕΜΠΤΗ 

10 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

11 
Σκοτώθηκε από τις δυνάμεις ασφάλειας το 1956, κοντά στην 
Αγύρτα, ο αγωνιστής της Ε.Ο.Κ.Α Νίκος Θεοφάνους από το 
Κάιρο. 

ΣΑΒΒΑΤΟ 

12 
ΚΥΡΙΑΚΗ 

13 
Στάληκε το 1957 στις φυλακές υψίστης ασφαλείας Wormwood 
Scrubs στο Σάνσετ της Αγγλίας Τρίτη αποστολή βαρυποινιτών 
αγωνιστών καταδίκων. 

ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΤΟΥ ΑΧΥΡΩΝΑ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ 

Το 1958 εντοπίστηκαν μέσα στον αχυρώνα του Παναγιώτη Καλλή στο Λιοπέτρι, ύστερα από προδοσία 

και περικυκλώθηκαν από τα βρετανικά στρατεύματα τέσσερις καταζητούμενοι της Ε.Ο.Κ.Α: Ο Ανδρέας 

Κάρυος (Αυγόρου), ο δάσκαλος Φώτης Πίττας (Φρέναρος), ο Ηλίας Παπακυριακού (Λιθράγκωμη) 

και ο Χρίστος Σαμαράς (Λιοπέτρι). Μετά από σκληρή μάχη, που ήταν η φονικότερη και δραματικότερη 

από τότε που άρχισε τη δράση της η Ε.Ο.Κ.Α., και ύστερα από εμπρησμό του αχυρώνα από τους Βρετανούς 

οι 4 ήρωες «έκαμαν έξοδο» και σκοτώθηκαν από τα καταιγιστικά πυρά των Βρετανών. Σκοτώθηκαν επίσης 

και τραυματίστηκαν αρκετοί Βρετανοί στρατιώτες. 

Οι τέσσερις πεσόντες στον αχυρώνα Λιοπετρίου 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΥΟΣ ΗΛΙΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΦΩΤΗΣ ΠΙΤΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ 
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Σεπτέμβριος 2009 
ΔΕΥΤΕΡΑ 

14 
Το 1958, σκοτώθηκε στον Κάθηκα, ο αγωνιστής Χαράλαμπος 
Καλαϊτζής αφού πρώτα κατάφερε να σκοτώσει, αμυνόμενος 
μέσα στο σπίτι του, με μαχαίρι δύο Βρετανούς στρατιώτες και 
να τραυματίσει άλλους δύο. 

ΤΡΙΤΗ 

15 
Κηδεύτηκε το 1958 στον Κάθηκα ο Χαράλαμπος Καλαϊτζής. 
Οι Βρετανοί που ήταν στην κηδεία, επισήμαναν τον Ιάκωβο 
Χριστοδουλίδη, που ήταν ένας από τους ομιλητές και στην 
επιστροφή από το κοιμητήριο τον σκότωσαν. 

ΤΕΤΑΡΤΗ 

16 
ΠΕΜΠΤΗ 

17 
Το 1955 έγιναν μεγάλες διαδηλώσεις στη Λευκωσία. Οι 
διαδηλωτές συγκρούστηκαν με τις δυνάμεις ασφαλείας, 
ανέτρεψαν και έκαψαν στρατιωτικά αυτοκίνητα και 
πυρπόλησαν το Βρετανικό Ινστιτούτο. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

18 
ΣΑΒΒΑΤΟ 

10 
ΚΥΡΙΑΚΗ 

20 

Ο θρυλικός αχυρώνας του Λιοπετρίου 
Διακρίνονται οι σοροί των τεσσάρων πεσόντων 
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Σεπτέμβριος 2009 
ΔΕΥΤΕΡΑ 

21 
• Απαγχονίστηκαν το 1956 στις Κεντρικές Φυλακές οι Στέλιος 
Μαυρομμάτης, Ανδρέας Παναγίδης και Μιχαήλ Κουτσόφτας. 
Τάφηκαν και οι τρεις στα «Φυλακισμένα Μνήματα». 
•Το 1958, Βρετανοί στρατιώτες πυροβόλησαν και σκότωσαν τον 
Μιχαήλ Νικολάου στη Μεσόγη. 

ΤΡΙΤΗ 

22 
Ο Αρχιεπίσκοπος, σε συνέντευξη του το 1958 στη Μπάρμπαρα 
Κασλ, Αντιπρόεδρο του Βρετανικού Εργατικού Κόμματος, 
δήλωσε ότι είναιπρόθυμοςνα εγκαταλείψει την αυτοκυβέρνηση 
και αυτοδιάθεση και να ζητήσει ανεξαρτησία. 

ΤΕΤΑΡΤΗ 

23 
• Δραπέτευσαν το 1955 από το φρούριο της Κερύνειας 16 
στελέχη της Ε.Ο.Κ.Α. Εννιά απ' αυτούς έφθασαν στον Κύκκο, 
όπου έκαμαν την πρώτη ανταρτική ομάδα. 
• Η Γενική Συνέλευση του Ο.Η.Ε. απέρριψε το 1955 δεύτερη 
προσφυγή της Ελλάδος για εγγραφή του Κυπριακού στην 
ημερήσια διάταξη για συζήτηση. 

ΠΕΜΠΤΗ 

24 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

25 
ΣΑΒΒΑΤΟ 

20 
Το 1958 πυροδοτήθηκε στη Λευκωσία τεράστια νάρκη μερικά 
δευτερόλεπτα μετά τη διέλευση του αλεξίσφαιρου αυτοκινήτου 
που μετέφερε τον Στρατηγό Κεντριού, αρχηγό όλων των 
βρετανικών δυνάμεων στην Κύπρο. 

ΚΥΡΙΑΚΗ 

27 
Πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε το 1955, από Βρετανούς 
στρατιώτες, ο 16χρονος Ανδρέας Γεωργίου, που μαζί με 
άλλους έκανε διαδήλωση στη Λεμεσό, εναντίον της βρετανικής 
κατοχής της Κύπρου. 
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Σεπτέμβριος 2009 
ΔΕΥΤΕΡΑ 

28 
ΤΡΙΤΗ 

29 
Το 1955 έγινε 24ωρη παναπεργία σ' ολόκληρη την Κύπρο, σε 
ένδειξη διαμαρτυρίας για τη μη εγγραφή του Κυπριακού στην 
Ημερήσια Διάταξη του Ο.Η.Ε. για συζήτηση. 

ΤΕΤΑΡΤΗ 

30 
ΠΕΜΠΤΗ 

01 
Αντάρτες επιτέθηκαν το 1958 εναντίον του Αστυνομικού 
Σταθμού Κάμπου και τον πυρπόλησαν. Οι φλόγες κατέκαψαν 
και τον αντάρτη Κώστα Λοϊζου, ο οποίος παρά τις συνεχείς 
φροντίδες πέθανε στις 26/10/1955. Τάφηκε κάπου στην περιοχή 
και μετά τον Αγώνα έγινε μετακομιδή των λειψάνων του και 
μεγαλοπρεπής κηδεία στη γενέτειρα του Μαραθόβουνο. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

02 
ΣΑΒΒΑΤΟ 

03 
• Το 1952 ξαναήλθε στην Κύπρο ο Γεώργιος Γρίβας και 
δημιούργησε τους πρώτους μαχητικούς πυρήνες. 
• Το 1958, Βρετανοί σκότωσαν στο Βαρώσι τον μαθητή Λουκά 
Α. Λουκά και βασάνισαν μέχρι θανάτου τον Παναγιώτη 
Χρυσοστόμου. 

ΚΥΡΙΑΚΗ 

04 

ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΔΗΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΤΣΟΦΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

Η ομάδα ΟΥΡΑΝΟΣ του Μάρκου Δράκου 
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Οκτώβριος 2009 
ΔΕΥΤΕΡΑ 

05 Σε ενέδρα, το 1958, εναντίον Βρετανών έξω από τη Φασούλα, 
σκοτώθηκε ο αντάρτης της Ε.Ο.Κ.Α Νίκος Ευαγόρου 

ΤΡΙΤΗ 

00 
Το 1956, Βρετανοί στρατιώτες συνέλαβαν τον Σάββα Ζάνο στο 
Λευκόνοικο, τον κακοποίησαν, του ξέσκισαν το κορμί με λόγχες 
και τον αποτελείωσαν πυροβολώντας τον στο κεφάλι. 

ΤΕΤΑΡΤΗ 

07 
• Το 1957, ο Ευαγόρας Παπαχριστοφόρου, και ο Χρύσανθος 
Μυλωνάς δολοφονήθηκαν από τον Μιχάλη Ασσιώτη. 
• Σε σύγκρουση ανταρτών με βρετανικά στρατεύματα, 
σκοτώθηκε ο αντάρτης Χαράλαμπος Πεττεμερίδης. 
• Το 1958, πέθανε από συγκοπή καρδίας επιστρέφοντας από 
ενέδρα ο αντάρτης της Ε.Ο.Κ.Α Μιχάλης Κουκκής. 

ΠΕΜΠΤΗ 

08 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

00 
Το 1958, συνελήφθη και μεταφέρθηκε στον αστυνομικό σταθμό 
Λεύκας ο αγωνιστής Νικόλας Πάγκου από την Πάνω Ζώδια. 
Άγγλοι και Τούρκοι ανακριτές τον βασάνισαν μέχρι θανάτου και 
τον έθαψαν σε άγνωστο μέχρι σήμερα μέρος. 

ΣΑΒΒΑΤΟ 

10 
ΚΥΡΙΑΚΗ 

11 
•Το 1957, στα Κρατητήρια Πύλας έγιναν σοβαρά επεισόδια 
μεταξύ κρατουμένων και στρατιωτών, επειδή οι Αρχές 
αρνήθηκαν να επιτρέψουν στον κρατούμενο ιερέα Παπα 
Χριστόφορο να παραστεί στην κηδεία του γιου του Ευαγόρα 
Παπαχριστοφόρου. 
•Το 1958, συνελήφθη στην Πάφο ο αγωνιστής Χαράλαμπος 
Φιλιππίδης. Βασανίστηκε μέχρι θανάτου, από Αγγλους και 
Τούρκους ανακριτές. 

- Η 
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12 
ΤΡΙΤΗ 

13 
• Το 1958, σε ενέδρα εναντίον Βρετανών στο Ριζοκάρπασο, 
σκοτώθηκε ο αγωνιστής της Ε.Ο.Κ.Α Παναγιώτης Κάσπης. 
•Την ίδια μέρα πυροβολήθη κε και σκοτώθη κε από ενεδρεύοντες 
βρετανούς στρατιώτες, ο Δημήτριος Χαραλάμπους, τοπικός 
υπεύθυνος της Ε.Ο.Κ.Α. στο Λιμνάτι. 

ΤΕΤΑΡΤΗ 

14 
ΠΕΜΠΤΗ 

15 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

16 
• Προσφορά της Κύπρου στην Ελλάδα από τη Μ. Βρετανία 
το 1915. 
• Το 1958, βρετανικά στρατεύματα υπέβαλαν σε απάνθρωπα 
βασανιστήρια τον Σπύρο Χατζηγιακουμή από την Κυθρέα, τα 
οποία δεν άντεξε και πέθανε. 

ΣΑΒΒΑΤΟ 

17 
ΚΥΡΙΑΚΗ 

18 
Το 1931, ο μητροπολίτης Κιτίου Νικόδημος Μυλωνάς κάλεσε, 
με διάγγελμα του τον Κυπριακό λαό σε αγώνα κατά των Αγγλων 
για εθνική λύτρωση και ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. 

ΕΝΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑ... ΕΝΑΣ ΛΑΟΣ 
Στην τζέπη του πεσόντος αντάρτη Νίκου Ευαγόρου (05/10/1958), βρέθηκε ένα 
σημείωμα που έγραφε: «Βρίσκομαι εδώ στο καθήκον, πιστός στους νόμους της 
θρησκείας και της πατρίδος, γιατί με κάλεσε η φωνή της δούλης Κύπρου ν' αγωνισθώ, 
να πολεμήσω με τα άλλα παιδιά για τη Λευτεριά. Το λέει η πένα μου, το λεν 'τα χείλη 
μου, το λέει και η ψυχή μου». 

ΝΙΚΟΣ ΕΥΑΓΟΡΟΥ ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΝΟΣ ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕΤΤΕΜΕΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΚΚΗΣ 

ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΓΚΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ 

ES-
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19 
Το 1958, στον Αστρομερίτη, ο καταζητούμενος Γεώργιος 
Κάρυος, προσπάθησε να διασπάσει τον κλοιό των Βρετανών. 
Πυροβολήθηκε, συνελήφθη και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο 
Λευκωσίας, όπου πέθανε στις 28 Οκτωβρίου 1958. 

ΤΡΙΤΗ 

20 
Δολιοφθορέας της Ε.Ο.Κ.Α. κατάφερε να διεισδύσει το 1958 στο 
στρατιωτικό αεροδρόμιο Ακρωτηρίου και να ανατινάξει ένα 
αεριωθούμενο τύπου ΚΑΜΠΕΡΑ. 

ΤΕΤΑΡΤΗ 

21 
ΤΑ ΟΚΤΩΒΡΙΑΝΑ: Αγανακτισμένοι οι Ελληνοκύπριοι από τη 
συνεχή απόρριψη της ΕΝΩΣΗΣ το 1931 πήγαν αυθόρμητα 
στο Κυβερνείο και το έκαψαν. Οι Βρετανοί σκότωσαν τον 
Ονούφριο Κληρίδη, επέβαλαν διδακτορία και προσπάθησαν 
να αφελληνίσουν την Κύπρο. 

ΠΕΜΠΤΗ 

22 
Σκοτώθηκε σε ενέδρα που έστησε η ομάδα του το 1958 στο 
δρόμο Κακοπετριάς - Καρβουνά, ο καταζητούμενος αντάρτης 
Παναγιώτης Τουμάζος από την Αμμόχωστο. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

23 
ΣΑΒΒΑΤΟ 

24 
Το 1958, σκοτώθηκαν στο Τρίκωμο κατά την τοποθέτηση 
ναρκών εναντίον στρατιωτικών οχημάτων, οι αγωνιστές 
Ιωάννης Γιαννή Στυλιανού 28 χρόνων και Νίκος Καραντώνης 
24 χρόνων. 

ΚΥΡΙΑΚΗ 

25 

Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΥ... ΧΑΘΗΚΕ 
Οι Βρετανοί προσέφεραν το 1915 την Κύπρο στην Ελλάδα, νοουμένου ότι η Ελλάδα 
θα έμπαινε στον πόλεμο (Α' Παγκόσμιο), στο πλευρό των συμμάχων της Βρετανίας. 
Δυστυχώς η Κυβέρνηση Ζαίμη απέρριψε την προσφορά και παρά το γεγονός ότι 
αργότερα μπήκε στον Πόλεμο ως σύμμαχος της Βρετανίας, η προσφορά απεσύρθη 
ανεπιστρεπτί και διά παντός. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΣΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 

ΣΠΥΡΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΚΟΥΜΗΣ 
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26 
Το 1954, ο συνταγματάρχης ε.α. Γεώργιος Γρίβας, αποχαιρέτησε 
τη σύζυγο του Κική και αναχώρησε μυστικά από την Ελλάδα, 
για ανάληψη του απελευθερωτικού αγώνα της Ε.Ο.Κ.Α. Στο 
ημερολόγιο του σημείωσε «Ο Θεός βοηθός... Αναχωρώ με 
πίστη και θάρρος... ©α επιτύχω» 

ΤΡΙΤΗ 

27 
ΤΕΤΑΡΤΗ 

28 
Το ΟΧΙ του 1940 και το εθνικό έπος που το ακολούθησε εμπνέει 
και καθοδηγεί πάντα τον απανταχού Ελληνισμό. Απ' αυτό 
αντλούμε μηνύματα ενότητας, ομοψυχίας και φιλοπατρίας. 

ΠΕΜΠΤΗ 

29 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

30 
Το 1956, σκοτώθηκε από έκρηξη βόμβας μέσα στα χέρια του 
ο 18χρονος αγωνιστής Ανδρέας Γεωργίου (Σικίμικος) από 
την Αναρίτα. 

ΣΑΒΒΑΤΟ 

31 
ΚΥΡΙΑΚΗ 

01 
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02 
Δημοσιεύτηκε το 1955, σε έκτακτη έκδοση της «Εφημερίδος 
της Κυβερνήσεως» νόμος, με βάση τον οποίο ιδρύονταν 
ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, για εκδίκαση «ειδικών αδικημάτων» τα 
οποία σχετίζονταν με τη δράση της Ε.Ο.ΚΑ. 

ΤΡΙΤΗ 

03 
Βρετανοί στρατιώτες εντόπισαν το 1958, κρησφύγετο ανταρτών 
στην Έσσω Γαλάτα. Οι αντάρτες έκαμαν έξοδο, σκότωσαν τον 
επικεφαλή αξιωματικό και έτρεψαν τους υπόλοιπους σε φυγή. 
Οι ίδιοι, χωρίς καμμιά απώλεια, διέφυγαν. 

ΤΕΤΑΡΤΗ 

04 
•Το 1955, οι Βρετανοί κυκλοφόρησαν παντού φωτογραφίες του 
αρχηγού ΔΙΓΕΝΗ με την επιγραφή ΚΑΤΑΖΗΤΕΙΤΑΙ. Προσφέρ
θηκε μεγάλο ποσό για την κατάδοσή του. 
• Το 1956, ύστερα από μια αποτυχημένη ενέδρα, οι Βρετανοί 
σκότωσαν έξω από το Νέο Χωριό Πάφου τον Βάσο Παναγή, 
Γεώργιο Στυλιανού και Γεώργιο Ανάσταση. 

ΠΕΜΠΤΗ 

05 
Το 1955, πέθανε στο Νοσοκομείο Λευκωσίας ο Γεώργιος 
Χαραλάμπους από τη Φλάσου. Πυροβολήθηκε από τους 
Βρετανούς, στη διάρκεια διαδήλωσης στη Μόρφου, στις 
28/10/1955. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

06 
ΣΑΒΒΑΤΟ 

07 
ΚΥΡΙΑΚΗ 

08 
• Συνελήφθη το 1956 ο αγωνιστής Ανδρέας Παναγιώτου από τον 
Πολύστυπο. Υποβλήθηκε σε φρικτά βασανιστήρια εξ αιτίας των 
οποίων πέθανε στις 19/11/1956. 
• Το 1958 συνελήφθη ο Πρόδρομος Ξενοφώντος. Υποβλήθηκε 
σε απάνθρωπα βασανιστήρια και πέθανε στις 12/11/1958. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΝΑΡΙΤΑ) 

Ο Γεώργιος Γρίβας, μαζί με άλλους αξιωματικούς του 
Ελληνικού Στρατού, στο μέτωπο της Αλβανίας 

Το ΣΕΙΡΗΝ, με το οποίο ήλθε στην Κύπρο ο ΔΙΓΕΝΗΣ, 
όπως είναι σήμερα στο Μουσείο Διγενή στη Λεμεσό 
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09 
Στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Λευκωσίας καταστράφηκε το 
1956, ένα στρατιωτικό αεριωθούμενο αεροπλάνο, ύστερα από 
δολιοφθορά της Ε.Ο.ΚΑ. 

ΤΡΙΤΗ 

19 
Άφιξη του Διγενή στην Κύπρο για έναρξη του Αγώνα. 
Ήλθε μετο ιστιοφόρο ΣΕΙΡΗΝ ύστερα από ένα πολύ δύσκολο και 
επικίνδυνο ταξίδι. Αποβιβάστηκε στην «Αλυκή» της Χλώρακας 
και έβαλε αμέσως μπροστά τις «προπαρασκευαστικές του 
ενέργειες». Κυκλοφορούσε με πλαστή ταυτότητα ως Νίκος 
Πέτρου Ηλεκτρολόγος. 

ΤΕΤΑΡΤΗ 

11 
ΠΕΜΠΤΗ 

12 
• Το 1956, έγινε η μάχη της «Ξεραρκάκας». 
• Συνελήφθη το 1956, ο αγωνιστής Γεώργιος Νικολάου, από 
τον Κάτω Πύργο και υποβλήθηκε σε φρικτά βασανιστήρια, 
μέχρι θανάτου. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

13 
ΣΑΒΒΑΤΟ 

14 
Το 1956, η Επιτροπή Δικαοδοσίας του Ο.Η.Ε, αποφάσισε την 
εγγραφή του Κυπριακού στην ημερήσια διάταξη της Γενικής 
Συνέλευσης για συζήτηση. 

ΚΥΡΙΑΚΗ 

15 
Το 1955, ο Βρετανός Διευθυντής Παιδείας, γνωστοποίησε στους 
Γυμνασιάρχες ότι εφεξής θα διατάσσειτο κλείσιμο των Γυμνασίων, 
οι μαθητές των οποίων θα κάνουν απεργίες/ διαδηλώσεις ή άλλες 
επιζήμιες για τη διακυβέρνηση του τόπου ενέργειες. 
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16 
ΤΡΙΤΗ 

17 
> 

ΤΕΤΑΡΤΗ 

18 
• Βρετανοί στρατιώτες σκότωσαν το 1958 στην Κυπερούντα, 
τον Χριστόδουλο Καννάουρο, ενώ βρισκόταν στο σπίτι του. 
• Την ίδια μέρα, Βρετανοί στρατιώτες, σκότωσαν τον Γιακουμή 
Ανάσταση ενώ καλλιεργούσε τα χωράφια του στη Χάρτζια. 

ΠΕΜΠΤΗ 

19 
Το 1958 έγινε το ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ του Κυριάκου Μάτση στο 
Δίκωμο. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

26 
• Το 1956 Τούρκος Ειδικός Χωροφύλακας πυροβόλησε και 
σκότωσε τον μαθητή Ανδρέα Βλάμη. 
• Το 1958 Βρετανοί στρατιώτες συνέλαβαν στην Έμπα τον 
Γεώργιο Χριστόφορου και τον βασάνισαν μέχρι θανάτου. 

ΣΑΒΒΑΤΟ 

21 
Συνελήφθη το 1958 ο Βασίλης Αλεξάνδρου από το Λιμνάτι και 
υποβλήθηκε σε φρικτά βασανιστήρια. Τον άφησαν ελεύθερο 
όταν είδαν ότι ήταν ετοιμοθάνατος. Πέθανε 3 μέρες μετά που 
τον άφησαν ελεύθερο. 

ΚΥΡΙΑΚΗ 

22 
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23 
Το 1955, με την προσωπική παρουσία και καθοδήγηση του 
Διγενή, έγινε η ξακουστή «μάχη του Πεύκου», στον δρόμο 
Κυπερούντας Χανδριών. Στη μάχη αυτή, πήραν το «βάπτισμα 
του πυρός» πολλοί αντάρτες και αγωνιστές. Οι Βρετανοί είχαν 
μεγάλες απώλειες. Η ομάδα του Αρχηγού απεχώρησε σώα και 
αβλαβής. 

ΤΡΙΤΗ 

24 
Το 1955, ο Αγγλος διευθυντής Παιδείας ανακοίνωσε στις 
Χωριτικές Αρχές ότι απαγορεύεται στα δημοτικά σχολεία να 
ανυψώνουν σημαίες άλλες από τις Βρετανικές. Σε αντίθετη 
περίπτωση το σχολείο θα παρέμενε κλειστό μέχρι να 
καταβιβαστούν. 

ΤΕΤΑΡΤΗ 

25 
•Το 1958, ο αντάρτης Σάββας Ροτσίδης ενέπεσε σε ενέδρα 
Βρετανών, οι οποίοι τον πυροβόλησαν και τον σκότωσαν. 
•Την ίδια μέρα δυνάμεις ασφαλείας σκότωσαν τον Παναγιώτη 
Συμεού 
Οι πιο πάνω ήρωες ήταν οι τελευταίοι πεσόντες στον Αγώνα. 

ΠΕΜΠΤΗ 

26 
• Ο Βρετανός Κυβερνήτης Χάρτινγκ κήρυξε ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ σ'όλη την Κύπρο. 
• 1 δχρονος αγωνιστής, κατάφερε να ανατινάξει 4 στρατιωτικά 
αεροπλάνα στο στρατιωτικό αεροδρόμιο Ακρωτηρίου. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

27 
ΣΑΒΒΑΤΟ 

28 
ΚΥΡΙΑΚΗ 

20 

ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΤΟΥ ΔΙΚΩΜΟΥ 

Ο,τι απέμεινε από την ανατίναξη του σπιτιού, μέσα στο οποίο ήταν το ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ 
κρησφύγετο του Κυριάκου Μάτση 

Το 1958, προδόθηκε το κρησφύγετο του Κυριάκου Μάτση στο Δίκωμο. Οι Βρετανοί άνοιξαν το στόμιο του 
και τον κάλεσαν ονομαστικώς να παραδοθεί. Ο Κυριάκος έδωσε για δεύτερη φορά, ελληνικότατη απάντηση: 
«Αν θα βγω, θα βγω πυροβολώντας». Διέταξε τους συντρόφους του να βγουν. Μετά την εξόδο τους, οι Βρετανοί 
έριξαν εναντίον του χειροβομβίδες που τον κατακρεούργησαν, καταγράφοντας έτσι άλλο ένα ολοκαύτωμα 
στον βωμό της Κυπριακής Ελευθερίας. 
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30 
ΤΡΙΤΗ 

01 
ΤΕΤΑΡΤΗ 

02 
ΠΕΜΠΤΗ 

03 
Η ανταρτική ομάδα ΟΥΡΑΝΟΣ του Μάρκου Δράκου, 
επιτέθηκε το 1955 εναντίον βρετανικής στρατιωτικής 
αυτοκινητοπομπής, λίγο έξω από τον Καλοπαναγιώτη, στην 
περιοχή «Κοκκινόκρεμμος». 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

04 
ΣΑΒΒΑΤΟ 

05 
ΚΥΡΙΑΚΗ 

00 
Το 1958, οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας 
(Αβέρωφ και Ζορλού) συζήτησαν για δύο ώρες το Κυπριακό, 
στο σαλόνι των αντιπροσώπων του Ο.Η.Ε., με πρωτοβουλία του 
Ζορλού. 

- ϊ ϊ 
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07 
ΤΡΙΤΗ 

08 
ΤΕΤΑΡΤΗ 

00 
Το 1957, άρχισε η συζήτηση του Κυπριακού στην Πολιτική 
Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών. Κηρύχθηκε παγκύπρια 
παναπεργία και έγιναν σοβαρές συγκρούσεις μαθητών 
δυνάμεων ασφαλείας. 

ΠΕΜΠΤΗ 

10 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

11 Η μάχη των Σπηλιών το 1955. 

ΣΑΒΒΑΤΟ 

12 
ΚΥΡΙΑΚΗ 

13 
Το 1959 έγιναν οι πρώτες Προεδρικές Εκλογές στην Κύπρο. 
Πρώτος Πρόεδρος ανεδείχθη ο Αρχ. Μακάριος Γ. με 66,82% 
των ψήφων. 

Ο Διγενής στο κρησφύγετο του στη Λεμεσό 

Έρευνες 
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Δεκέμβριος 2009 
ΔΕΥΤΕΡΑ 

14 
Το 1957 η Γενική Συνέλευση του Ο.Η.Ε. ψήφισε για πρώτη 
φορά υπέρ της αυτοδιάθεσης της Κύπρου, αλλά λόγω τού ότι 
δεν συγκεντρώθηκαν τα 2/3 των ψήφων, η απόφαση αυτή δεν 
θεωρήθηκε ως απόφαση. 

ΤΡΙΤΗ 

15 
Σε μάχη το 1955 στον δρόμο Ξερού Τηλυρίας, σκοτώθηκε 
στην τοποθεσία «Μερσινάκι», ο Χαράλαμπος Μούσκος και 
τραυματίστηκε ο Ανδρέας Ζάκος και Χαρίλαος Μιχαήλ, 
οι οποίοι συλλήφθησαν και αργότερα απαγχονίστηκαν. 
Τραυματίσηκε επίσης ο Μάρκος Δράκος, αλλά κατάφερε να 
διαφύγει. 

ΤΕΤΑΡΤΗ 

16 
ΠΕΜΠΤΗ 

17 
Η Γενική Συνέλευση του Ο.Η.Ε. απέρριψε, το 1954, το αίτημα 
της Κύπρου για αυτοδιάθεση, που υπέβαλε η Ελλάδα στις 
14/12/1954. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

18 
Το 1957, συνελήφθη από τις δυνάμεις ασφαλείας ο Θεοδόσης 
Χατζηθεοδοσίου, ο οποίος βασανίστηκε μέχρι θανάτου, μέσα 
στο σπίτι του. 

ΣΑΒΒΑΤΟ 

19 
ΚΥΡΙΑΚΗ 

20 
Το 1958, στον Άγιο Ιωάννη Πιτσιλιάςεπίτρειςμέρεςοι στρατιώτες 
κρατούσαν και προσπαθούσαν να αναγκάσουν τους άντρες 
του χωριού να σβήσουν τα συνθήματα της Ε.Ο.Κ.Α. 
Οι γυναίκες επιτέθηκαν με πέτρες εναντίοντων στρατιωτών 
και απελευθέρωσαν τους άντρες τους. 
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ΤΟ ΛΗΜΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΓΕΝΗ ΣΤΑ ΣΠΗΛΙΑ 

Στις 11 του Δεκέμβρη το 1955, προδόθηκε το λημέρι του Διγενή στα Σπήλια, οπότε μεγάλες δυνάμεις 

βρετανικού στρατού, οργάνωσαν επιχείρηση σύλληψης ή θανάτου του. Ο Αρχηγός με ψυχραιμία και με 

μεγάλη στρατηγική ικανότητα και μαεστρία, αντιμετώπισε την κατάσταση δίνοντας οδηγίες ενέργειας 

στην ομάδα του, και ιδιαίτερα στον Γρηγόρη Αυξεντίου, η παλληκαριά του οποίου έσωσε την κατάσταση, 

προκαλώντας σύγχυση μεταξύ των βρετανικών δυνάμεων που αλληλοσκοτώνονταν για αρκετή ώρα. 

Έτσι τόσο ο Αρχηγός όσο και η ομάδα του κατάφεραν να διαφύγουν χωρίς καμιά απώλεια. 

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΔΙΓΕΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 
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Δεκέμβριος 2009 
ΔΕΥΤΕΡΑ 

21 
Το 1956 άρχισαν ιδιαίτερες συνομιλίες στις Σεϋχέλλες, μεταξύ 
Μακαρίου και εκπροσώπων των Άγγλων (Κρίτων Τορναρίτης 
και Πήαρσον). 

ΤΡΙΤΗ 

22 
ΤΕΤΑΡΤΗ 

23 
ΠΕΜΠΤΗ 

24 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

25 
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 

Το 1958, η Γενική Συνέλευση του Ο.Η.Ε., ενέκρινε ομοφώνως 
ψήφισμα, που επαναβεβαίωνε το ψήφισμα της 26/02/1957. Το 
τελικό αυτό ψήφισμα μιλούσε «περί ειρηνικής δημοκρατικής 
και δικαίας λύσεως του Κυπριακού, συμφώνως προς τον χάρτην 
των Ηνωμένων Εθνών». 

ΣΑΒΒΑΤΟ 

26 
ΚΥΡΙΑΚΗ 

27 
Σκοτώθηκε το 1957 στην Πηγή Αμμοχώστου, ο αγωνιστής 
Ανδρέας Επιφανίου. 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΟΥΣΚΟΣ ΘΕΟΔΟςΗς ΧΑΤΖΗΟΕΟΔΟςΙΟΥ 
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Δεκέμβριος 2009 
ΔΕΥΤΕΡΑ 

28 Το 1958 άρχισαν λεπτομερείς συζητήσεις στην Αγκυρα για λύση 
του Κυπριακού, μεταξύ Ζορλού και Αβέρωφ. 

ΤΡΙΤΗ 

29 
ΤΕΤΑΡΤΗ 

39 
ΠΕΜΠΤΗ 

31 
Το 1956, σε μάχη στη Ζωοπηγή, σκοτώθηκε ο καταζητούμενος 
αντάρτης Μιχαήλ Γιωργάλλας και τραυματίστηκε ο Γρηγόρης 
Αυξεντίου, ο οποίος όμως κατόρθωσε να διαφύγει. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

91 
ΣΑΒΒΑΤΟ 

92 
ΚΥΡΙΑΚΗ 

93 
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Ονήσιλος 
Δίπλα μου ήτανε ο Ονήσιλος 

βγαλμένος απ'την ιστορία και το θρύλο 
ολοζώντανος. 

Αρχιλεβέντης βασιλιάς αυτός 
κρατούσε στο χέρι ό,τι του 'χε απομείνει 

ένα καύκαλο 
- το δικό του κρανίο -

γεμάτο μέλισσες. 

Δέκα χρόνια έστελλε τις μέλισσες του ο Ονήσιλος 
να μας κεντρίσουν 
να μας ξυπνήσουν 

να μας φέρουν ένα μήνυμα. 

Δέκα χιλιάδες μέλισσες έστειλε ο Ονήσιλος 
κι όλες ψοφήσανε απάνω στο παχύ μας δέρμα 

χωρίς τίποτα να νιώσουμε. 

Κι όταν το ποδοβολητό των βαρβάρων 
Έφτασε στη Σαλαμίνα 
φρύαξε ο Ονήσιλος. 

Άλλο δεν άντεξε. 
Άρπαξε το καύκαλό του 

και το θρυμμάτισε απάνω στο κεφάλι μου. 

Κι έγειρα νεκρός. 
Άδοξος, άθλιος, 

καταραμένος απ'τον Ονήσιλο. 

Παντελής Μηχανικός 

ΜΙΧΑΗΛ ΓΙΩΡΓΑΛΛΑΣ 

Διέλευση σορού νεκρού ήρωα 
Μαθητές και μαθήτριες τον αποχαιρετούν γονυκλινείς 



ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΙΑΤΑΓΕΣ 

ΤΟΥ ΔΙΓΕΝΗ 



ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΚΥΠΡΙΑΚΟΝ Λ Α Ο Ν 

9 Μαρτίου 1959 
Όταν την 1η Απριλίου 1955 ύψωσα τη σημαίαν του επαναστατικού απελευθερωτικού κινήματος έταξα ως 
σκοπόν την απελευθέρωσιν της Κύπρου και εζήτησα την υποστήριξιν του Ελληνικού Κυπριακού Λαού και την 
συμπαράστασιν ολοκλήρου του Έθνους, αίτινες και μου παρεσχέθησαν πλήρως κατά τον τετραετή σκληρό 
αγώνα μας. 

Ήδη κατόπιν της μεταξύ των Κυβερνήσεων Ελλάδος και Τουρκίας συμφωνίας της Ζυρίχης, η οποία επεκυρώθη 
εν Λονδίνω και υπό του Εθνάρχου Μακαρίου, είμαι υποχρεωμένος 

ΝΑ ΔΙΑΤΑΞΩ ΚΑΤΑΠΑΥΣΙΝ ΤΟΥ Α Γ Ω Ν Ο Σ 

Εκείνος, ο οποίος δεν θα εδέχετο την συμφωνίαν και θα συνέχιζε τον αγώνα, θα ΕΔΙΧΑΖΕ όχι μόνον τον Κυπριακόν 
Λαόν, αλλά πιθανώς και ολόκληρον το Έθνος, τα δε αποτελέσματα του Εθνικού διχασμού θα ήσαν απείρως 
καταστρεπτικώτερα από τα τοιαύτα, τα οποία τινές νομίζουν, ότι θα επιφέρη η δοθείσα λύσις. 

Το κατ' εμέ, είναι προτιμότερα η λύσις αυτή έστω και εάν δεν είναι εκείνη, που ανεμέναμεν και η οποία θα 

ικανοποιεί τους πόθους μας, παρά ο εθνικός διχασμός, γιατί σ'ένα τέτοιον διχασμόν ΘΑ ΤΑ ΧΑΣΩΜΕΝ ΟΛΑ. 

Αντί του πολεμικού παιάνος, θα σημάνω σήμερον ΟΜΟΝΟΙΑΝ, ΕΝΟΤΗΤΑ, ΑΓΑΠΗΝ, ίνα επί των ερειπίων και της 
τέφρας της απαστραπτούσης από δόξαν και εθνικόν μεγαλείον Κυπριακής εποποιίας ανοικοδομήσετε το νέον 
οικοδόμημα της νεαράς Δημοκρατίας. 

Εις τους πρωτεργάτας αυτής εναπόκειται ήδη να την οδηγήσουν εις την οδόν της ευημερίας και της προόδου. 
Όσον αφορά εμέ, αποφασισμένος να μην αναμιχθώ εις την πολιτικήν και την δημοσίαν ζωήν, τόσο εν Κύπρω, 

όσον και εν Ελλάδι, θα παρακολουθώ με αγωνίαν εκ του μακρόθεν τα βήματα της πολυβασανισμένης και 
αιματοβρέκτου Πατρίδος μου και θα συμμερίζωμαι μαζί σας την χαράν και τον πόνον σας. 

Έχω την συνείδησιν ήσυχον, ότι έπραξα το καθήκον μου. Έργον της πολιτικής ήτο να εκμεταλλευθή τους επικούς 

αγώνας του Κυπριακού Λαού. Και αυτή τους εξεμεταλλεύθη όπως ηδυνήθη ή όπως ενόμισε καλύτερον. 

ΝΥΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝ ΝΑ ΠΕΙΘΑΡΧΗΣΩΜΕΝ 

Συσπειρωθήτε ΟΛΟΙ, ΗΝΩΜΕΝΟΙ, πέριξ του ΕΘΝΑΡΧΟΥ, ο οποίος αποτελεί σήμερον σύμβολον ΕΝΟΤΗΤΟΣ και 
ΙΣΧΥΟΣ και βοηθήσατε τούτον εις το δύσκολον έργον του. 

Αυτή είναι η επιθυμία μου, προς την οποία καλώ πάντας να συμμορφωθούν. 

Ε.Ο.Κ.Α Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΔΙΓΕΝΗΣ 

Διαταγή του Διγενή προς τους αγωνιστάς της Ε.Ο.Κ.Α 
9 Μαρτίου 1959 

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΙΣΤΑΣ Τ Η Σ ΕΟΚΑ 

Ήλθεν η στιγμή, αντί πολεμικού παιάνος και πολεμικών διαταγών, να σας κοινοποιήσω τας σκέψεις μου επί της 
επιτευχθείσης συμφωνίας διά την πολιτικήν λύσιν του Κυπριακού. 

Είναι πανελληνίως ανεγνωρισμένον, ότι η ΕΟΚΑ επετέλεσεν έργον μεγάλον και έδωσεν εις την Ελληνικήν 
διπλωματίαν πολλά «ατού», ώστε και τα επιτεύγματα της επελθούσης συμφωνίας να οφείλωνται κατά μέγα 
μέρος εις τον ηρωικόν αγώνα αντιστάσεως της Οργανώσεως. 

Το επιτελεσθέν υφ'υμών έργον κατά την τετραετίαν είναι μεγάλον και στέκεται τόσον ψηλά, όσον ψηλά στέκεται 
και η δόξα σας, η οποία μεσουρανεί στο παγκόσμιον στερέωμα. Η πανελλήνιος αναγνώρισις των θυσιών και 
αγώνων σας πρέπει να είναι η καλύτερα ηθική ικανοποίησις και ο μεγαλύτερος τίτλος τιμής διά σας. 

Ήδη εφθάσαμεν εις το τέρμα. Μία συμφωνία υπεγράφη, η οποία καθορίζει το μέλλον της Κύπρου. Αυτή 
δεν ικανοποιεί πλήρως τους πόθους μας, αλλά είναι πάντως ένα βήμα προς τα εμπρός και σπα τα δεσμά της 
δουλείας, είναι εκείνη την οποίαν η διπλωματία ήτο δυνατόν να επιτυχή υπό τας σημερινός διεθνείς πολιτικάς 
εξελίξεις, ως αυτή διατείνεται. 

Τα όπλα μόνα, και μάλιστα σε μίαν μικρή νήσον, η οποία έχει να αντιμετώπιση μίαν πανίσχυρη αυτοκρατορίαν, 
θα αντιληφθήτε και μόνοι σας, ότι δεν δύνανται να δώσουν τελικήν λύσιν. Χρειάζεται η πολιτική, η οποία να 
εκμεταλλευθή τα αποτελέσματα της ενόπλου συρράξεως μεταξύ των αντιπάλων. Και η πολιτική μας λέγει, ότι 
έπραξε παν το δυνατόν και δεν δύναται να επιτύχει περισσότερα των όσων επέτυχεν. 

Ομολογουμένως, από της ημέρας της αναγγελίας της συμφωνίας της Ζυρίχης μέχρι σήμερα διήλθον στιγμάς 
αγωνίας και αναμέτρησα τας ευθυνας μου απέναντι υμών, απέναντι της Κύπρου, απέναντι του Πανελληνίου. 
Εάν έπρεπε να δεχθώμεν μιαν συμφωνίαν, η οποία δεν ικανοποιούσεν εις το ακέραιον τους πόθους μας, ή εάν 
έπρεπε να την απορρίψω και να συνεχίσω τον Αγώνα. 

Μακράν πάσης προκαταλήψεως, παντός δεσμού, πάσης επήρειας και με γνώμονα μόνον το εθνικόν 
συμφέρον κατέληξα εις το συμπέρασμα, ότι περαιτέρω συνέχισις του αγώνος θα είχε τα εξής καταστρεπτικά 
αποτελέσματα. 

Α) Δεν θα είχε την ομόθυμον υποστήριξιν ολοκλήρου του Έθνους και του Κυπριακού Λαού, εφ'όσον η συμφωνία 
επεκυρώθη υπό της Ελληνικής Κυβερνήσεως και του Εθνάρχου. 

Β) Οα ΕΔΙΧΑΖΕ την Κύπρον και ίσως και ολόκληρον τον Ελληνικόν λαόν, με καταστρεπτικά αποτελέσματα. 

Με ανατριχίασιν αναλογίζομαι σήμερον τα αποτελέσματα του εθνικού διχασμού, εις την διένεξιν του Βασιλέως 
Κωνσταντίνου-Ελευθερίου Βενιζέλου, διχασμού, ον έζησα και ο οποίος όχι μόνον κατέστρεψε τα όνειρα της Μ. 
Ελλάδος, αλλά και εβάρυνε επί ολοκλήρου του Έθνους επί δεκαετηρίδας από το 1916, με τραγικός συνεπείας 
και αποκορύφωμα τούτων την Μικρασιατικήν καταστροφήν. 



Μέχρι σήμερον ακόμη δεν έχει ούτος εξαλειφθή τελείως. Είναι προτιμότερα μία λύσις, έστω και ολιγώτερον 
καλή, παρά ένας εθνικός διχασμός, διότι μπροστά στον τελευταίον τίποτε δεν μπορεί να σταθή όρθιον. 

Υπό τοιαύτας πιθανάς προοπτικάςτων τρομερών συνεπειών ενός εθνικού διχασμού, με αμφίβολα αποτελέσματα 
συνεχίσεως ενός αγώνα, χωρίς την ομόθυμον υποστήριξιν όλων, ΗΝΑΓΚΑΣΘΗΝ να δεχθώ την επελθούσαν 
συμφωνίαν. 

Ο άδολος πατριωτισμός μου, η αγάπη μου προς την Κύπρον, η ευθύνη μου, όπως μη καταστρέψω το επιτελεσθέν 
έργον εις το πολεμικόν πεδίον, η ευθύνη μου διά τας τραγικός συνεπείας ενός διχασμού με ήγαγεν εις την λήψιν 
της αποφάσεως αυτής. 

Δεν ηθέλησα προηγουμένως να ζητήσω την γνώμην σας, πριν ή καταλήξω εις την απόφασιν αυτήν διά τους 
εξής λόγους: 

Δεν είχατε στοιχεία διά να κρίνετε εν τω συνόλω μίαν συμφωνίαν, η οποία έπρεπε να κριθή όχι μόνον εις τα 
πλαίσια της Κυπριακής πραγματικότητος, αλλά και της ΔΙΕΘΝΟΥΣ τοιαύτης. 

Γ) Επιθυμώ ως στρατιωτικός Αρχηγός να αναλάβω μόνος και ακεραίαντην ευθύνην, μη επιθυμών να μεταβιβάσω 
ταύτην και εις τους ώμους των υφισταμένων μου. 

Δ) Η Οργάνωσις, ως στρατιωτική, οφείλει να πειθάρχηση εις τας διαταγάς του αρχηγού της. Συνεπώς, κάμνω 
έκκλησιν προς υμάς, όπως πάντες πειθαρχήσετε εις την διαταγήν του ΑΡΧΗΓΟΥ ΣΑΣ περί ΚΑΤΑΠΑΥΣΕΩΣ του 
αγώνος ην κοινοποιών διά του αποστελλομένου φυλλαδίου, το οποίον να κυκλοφορήσετε. 

Επιθυμώ πίστιν, συμμόρφωσιν προς ταύτην, ώστε να μη παρουσιασθή κατά την τελευταίαν αυτήν στιγμήν 
ρήγμα εις τας τάξεις μας, αι οποίαι πρέπει τουναντίον να εμφανισθούν με ΑΡΡΑΓΕΣ ΜΕΤΩΠΟΝ και ΣΙΔΗΡΑΝ 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΑΝ, χαρακτηριστικά που εκίνησαν τον θαυμασμόν και αυτών ακόμη των εχθρών μας. Δεν πρέπει την 
τελευταίαν στιγμήν να χάσωμεν ό,τι απεκτήσαμεν ως Οργάνωσις εις τετραετή σκληρόν αγώνα... 

Εις μίαν ανεξάρτητον Δημοκρατίαν της Κύπρου το μέλλον των αγωνιστών διανοίγεται ευρύ και αυτοί αύριον θα 
αποτελέσουν τους στυλοβάτας της. Θα σας παρακολουθώ και θα σας βοηθήσω. 

Ευχαριστώ πάντας διά την πολύτιμον συνεργασίαν σας, η οποία θα μου μείνη η καλύτερα ανάμνησις της ζωής 
μου και θα αποτελέση τον καλύτερον ψυχικόν μου σύνδεσμον μεθ'υμών. Έκαστος εξ υμών θα ευρίσκη πάντα σε 
μένα τον ΑΡΧΗΓΟΝ ΤΟΥ, ο οποίος θα τον περιβάλλη με στοργήν και αγάπην και οπουδήποτε και αν ευρίσκωμαι 
θα δέχωμαι πάντα αγωνιστήν με αγαλλίασιν. Γιατί δεν θα λησμονήσω ποτέ τους συνεργάτας της ΝΙΚΗΣ μας και 
τους συνεργάτας μου εις στιγμάς κινδύνων και αγωνίας. 

Αυτήν την στιγμήν αναλογίζομαι εκείνους που μας λείπουν και οι οποίοι πέσανε κάτω από το αγιασμένο 
φλάμπουρο της Κυπριακής απελευθερωτικής εξεγέρσεως και προσμένω την ευλογημένην εκείνην ώραν για να 
κρεμάσω χρυσά λιβανιστήρια και αμάραντα στέφανα στο αθάνατο μαυσωλείον τους... 

Ε.Ο.Κ.Α 
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ 
ΔΙΓΕΝΗΣ 

Προκήρυξη του Αρχηγού της ΕΟΚΑ Διγενή προς τους 
«Γενναίους Μαχητός της ΕΟΚΑ» 

13 Μαρτίου 1959 

ΓΕΝΝΑΙΟΙ ΜΑΧΗΤΑΙ Τ Η Σ Ε.Ο.Κ.Α 

"Το κροτάλισμα των αυτομάτων και ο βρόντος των εκρήξεων εσταμάτησε. Τον πολεμικόν παιάνα αντικατέστησε 
το προσκλητήριον διά την ειρηνικήν εξόρμησιν της αναδημιουργίας. Χωρίς να σταματήσετε, ριχτήτε με την 
ορμήν, που σας χαρακτηρίζει, στην ειρηνικήν μάχην, για να κτίσετε περίλαμπρον το νέον οικοδόμημα της 
Κυπριακής Πολιτείας, με αρχιτέκτονα τον ΕΘΝΑΡΧΗΝ. 

Δεν υπάρχει καλύτερα ηθική ικανοποίησις για τον αγνόν αγωνιστήν από του να βλέπη τους καρπούς των 
αγώνων του να αξιοποιούνται και να καρπούνται υπό του συνόλου. 

Την στιγμήν, που αποχωρίζομαι από σας, αφήνω τας τελευταίας μου υποθήκας, τας οποίας να τηρήσετε με 
ευλάβειαν, όπως ετηρήσατε και τες πολεμικές διαταγές μου. 

ΟΜΟΝΟΙΑ και ΑΓΑΠΗ μεταξύ σας. Ο ατομικός εγωισμός και η ατομική φιλοδοξία να υποταχθή εις την θέλησιν 
του ΕΘΝΑΡΧΟΥ, προς τον οποίον οφείλετε ΑΠΟΛΥΤΟΝ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑΝ. Με το αίμα των νεκρών αγωνιστών μας 
εθεμελιώθη το οικοδόμημα της Κυπριακής Πολιτείας. Με τους ώμους τους δικούς σας θα στηριχθή αυτή. 
Αλοίμονον, εάν δεν θελήσετε να την στηρίξετε και κατακρημνισθή. Το όνειρο μου είναι να επιστρέψω κάποτε 
στην Κύπρο και να δω το οικοδόμημα αυτό περίλαμπρον, εσάς δε τους ευτυχείς ιδιοκτήτας του απολαμβάνοντας 
τον καρπόν των κόπων και θυσιών σας. 

Σας αποχαιρετώ με πόνον, αλλά και ευτυχής, γιατί από τώρα θα αρχίση και για σας μία περίοδος ευτυχίας στην 
οποίαν από μακρόθεν θα συμμετέχω. 

Ε.Ο.Κ.Α. 
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ 
ΔΙΓΕΝΗΣ 



Προκήρυξη του Αρχηγού Διγενή προς την Άλκιμον Νεολαίαν 
Ε.Ο.Κ.Α (Α.Ν.Ε.) 

13/3/1959 

Σε καμάρωνα. Σε θαύμαζα. Η ψυχή μου εσκίρτα στην ορμή των εθνικών εκδηλώσεων σου. Ένοιωθα τον 
παλμόν σου, ο οποίος με έσπρωχνε στας πιο τολμηρός αποφάσεις μου, γιατί ήξερα πως θα σε εύρισκα πάντα 
πλάι μου, εκτελεστήν πιστόν, αλλά και τολμηρόν. 

Χάραξες τον δρόμον, που πρέπει να ακόλουθη η νεολαία στους αγώνας του Έθνους. Το παράδειγμα σου θα 
εμπνέη τας επερχόμενος γενεάς. Η Κύπρος, ο Ελληνισμός και εγώ ο Αρχηγός σου, σε καμαρώνουμε. Σε λίγο, με 
πόνον, θα σε αποχωρισθώ. Σου αφήνω όμως μίαν υποθήκη, την οποίαν πρέπει να τήρησης: 
Με την κατάπαυσιν του μαχητικού αγώνος η αποστολή σου δεν ετελείωσε. Τώρα αρχίζει ο ειρηνικός αγών 
δια την αξιοποίησιν όλων εκείνων, που απεκτήσαμε με αίμα. Προσηλωμένοι πιστά στην ιδέα της Πατρίδος, 
να σταθήτε δίπλα από τον αρχιτέκτονα του νέου οικοδομήματος, τον ΕΘΝΑΡΧΗΝ, και να τον βοηθήσετε στο 
έργον του. Όπως φάνηκες γενναία στην δυναμική αναμέτρηση με τον δυνάστη, έτσι πρέπει να φανής τολμηρή, 
πειθαρχημένη, εργατική στην αναμέτρησιν με τας δυσκολίας του νέου κράτους για την ειρηνικήν επιβίωσιν. 

Σε ευχαριστώ, σε συγχαίρω, σε θαυμάζω για το έργον, που επετέλεσες μέχρι σήμερον. Θα ζήσω με την ελπίδα, 
ότι κάποτε θα επιστρέψω στην Κύπρο για να σε καμαρώσω και πάλιν και να ξαναζήσω μέσα στην ατμόσφαιρα 
των εθνικών παλμών σου. 

Και η ημέρα αυτή θα είναι η ευτυχεστέρα της ζωής μου. 

Σε αποχαιρετώ, αφήνοντας σου όλην την αγάπην μου. 

Ε.Ο.Κ.Α 
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ 
ΔΙΓΕΝΗΣ 

Αποχαιρετιστήριον διάγγελμα του Διγενή προς τον Κυπριακόν λαόν 

14 Μαρτίου 1959 

«Εγκαταλείπω την Κύπρον μας με την συνείδησιν ήσυχον, ότι έπραξα παν το δυνατόν, για να την απαλλάξω από 
τα δεσμά της δουλείας. 

Αυτήν την στιγμήν με συγκίνησιν ενθυμούμαι: Τους τόσους αγώνας, τόσους κινδύνους, τόσες λαχτάρες, τόσες 
θυσίες όλον εκείνον τον κόσμον των αφανών ηρώων της ελευθερίας, την αόρατον στρατιάν των αγωνιστών, οι 
οποίοι έδρων με πλήρη περιφρόνησιν προς τον θάνατον. Το κροτάλισμα των αυτομάτων, τες μάχες, τα Κυπριακά 
Κούγκια, τα Κυπριακά Αρκαδία, τες Κυπριακές Θερμοπύλες και Γραβιές. Τους ήρωας, τιτάνας και ημιθέους, τες 
Κυπριώτισσες Σουλιώτισσες. Αλλά ενθυμούμαι και τες αγχόνες, τους τάφους, τους νεκρούς, τα κρατητήρια... 
Όλα αυτά που αποτελούν το Κυπριακόν ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ, αλλά και την Κυπριακήν ΔΟΞΑΝ. 

Τώρα, όλα τελείωσαν μένει όμως η ανάμνησίς των, μένουν ακόμη οι δεσμοί, οι οποίοι μας ήνωσαν ψυχικά και 
τους οποίους δεν μπορεί να διάλυση ούτε ο χρόνος ούτε αυτός ο θάνατος. 

Ευχαριστώ ολόκληρον τον Ελληνικόν Κυπριακόν λαόν και ιδιαιτέρως τους συνεργάτας μου, οι οποίοι με 
εβοήθησαν εις το τραχύ έργον μου. Θα τηρήσω δι'όλους την καλυτέραν ανάμνησιν. 

Εις τους γενναίους των γενναίων, τους μαχητάς της ΕΟΚΑ, χαρίζω την φιλίαν μου μαζί με την αγάπην μου. 

Εις την Κυπριακήν Νεολαίαν, την ελπίδα της αύριον, εκφράζω τον θαυμασμόν μου διά την υποβοήθησιν του 
έργου των αγωνιστών μας μαζί με την ευχήν και την συμβουλήν μου, να φανούν «πολλώ κάρρονες εκείνων». 

Εις την Ελληνίδα Κυπρίαν αποτίω ιδιαίτερον φόρον τιμής, διότι ξαναζωντάνεψε στην Κύπρον την Σουλιώτισσα 
του 21. 

Εις τας οικογενείας των νεκρών του αγώνος μας, εκφράζω με υπερηφάνειαν την συμπάθειάν μου, αλλά και την 
ευγνωμοσύνην μου. Πιστεύω η Νέα Δημοκρατία να αναγνώριση και ανταμείψη επισήμως την θυσίαν των. 

Εις όσους εφάνην σκληρός, πρέπει τώρα ούτοι να αναγνωρίσουν ότι αυτό απήτει το συμφέρον του αγώνος διότι 
η νίκη δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς θυσίες και στερήσεις εκ μέρους όλων. Και εις τούτο έδωσα πρώτος το 
παράδειγμα. 

Από τον Ελληνικόν Κυπριακόν Λαόν δεν θα ζητήσω τίποτε, παρά την ΑΓΑΠΗΝ και ΕΚΤΙΜΗΣΙΝ του' αύτη θα είναι 
δι 'εμέ η καλύτερα ηθική αμοιβή. 

Προς πάντας απευθύνω την τελευταίαν μου συμβουλήν. Συσπειρωθήτε όλοι, ηνωμένοι, γύρω από τον Εθνάρχην, 
όστις αποτελεί σύμβολον ενότητος και ισχύος και την καλυτέραν εγγύησιν, ότι υπο την πεφωτισμένην 
καθοδήγησίν του, θα διανύσετε τον ανηφορικόν και ακανθώδη δρόμον, προς την ευημερίαν και πρόοδόν σας. 
Βαδίσατε με θάρρος χωρίς να λιποψηχήσετε, διότι δεν υπάρχει απολύτως τίποτε στον κόσμον που δεν μπορεί 
να επιτύχει κανείς, όταν υπάρχη η θέλησις. Μη λησμονήτε ότι η ισχύς είναι εν τη ενώσει. Η ισχύς έγκειται ακόμη 
εις το να υποτάσση κανείς την θέλησιν του εις την του ΗΓΕΤΟΥ του, καταπνίγων πάντα ατομικόν εγωισμόν ή 



ατομικήν φιλοδοξίαν. Μόνον έτσι θα προοδεύσετε. Μόνον έτσι θα μπορέσετε, αφού εκερδίσατε την μάχην επί 
του πεδίου της τιμής, να κερδίσετε και την μάχην εις την ειρηνική πάλην διά την επιβίωσιν. 

Λυπούμαι που δεν μου επετράπη να επισκεφθώ τους τάφους των νεκρών μας και να κλίνων το γόνυ μπροστά 
στο μεγαλείον της θυσίας των. Η Κύπρος οφείλει, για σεβασμόν προς αυτούς, αλλά και για δίδαγμα εις τας 
επερχόμενος γενεάς, να τους στήση ένα μνημείον ψηλό όσο είναι και η δόξα των, κάπου ψηλά, πολύ ψηλά, ώστε 
να αγκαλιάζουν με το βλέμμα όλην την Κύπρο και η Κύπρος να τους αγκαλιάζη, και σε χώματα αιματοβαμμένα, 
γιατί τέτοια χώματα αξίζει οι ήρωες να 'χουν κρεβάτι και σάβανο των. 

Αιωνία η μνήμη των. 

Αφήνω γεια σ'όλους σας. Εκ του μακρόθεν θα σας παρακολουθώ και θα συμμερίζωμαι την χαράν και τον πόνον 
σας. 

Ε.Ο.Κ.Α 
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ 
ΔΙΓΕΝΗΣ 

ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΙΜΩΝ 
ΣΤΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΜΑΚΑΡΙΟ 

ΣΤΟΝ ΑΡΧΗΓΟ ΔΙΓΕΝΗ 
ΣΤΟΥΣ 4 ΤΩΝ ΣΕΫΧΕΛΛΩΝ 



ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ 4 ΤΩΝ ΣΕΫΧΕΛΛΩΝ 
ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

8 Απριλίου 1957 

Το Δημοτ ικό Συμβούλιο των Αθηναίων, υπό την προεδρία του Δημάρχου, στρατηγού Παυσανία 

Κατσώτα, συνήλθε σε συνεδρία την 8 Απριλίου 1957 και με την υπ' αριθμό 634 Πράξη του, 

Αρχ. Πρωτ. 75473, ανακήρυξε τους 4 εξόριστους των Σεϋχέλλων, Αρχιεπίσκοπο Μακάριο Γ', 

Μητροπολίτη Κυρήνειας Κυπριανό, Παπασταύρο Παπαγαθαγγέλου και Πολύκαρπο Ιωαννίδη, 

επίτιμους δημότες των Αθηνών. Τούτο έγινε «εις εκδήλωσιν μεγάλης τ ιμής του Αθηναϊκού λαού 

προς τον ηρωικώς αγωνιζόμενον λαόν των αδελφών Κυπρίων». 

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, στρατηγός Παυσανίας Κατσώτας απονέμει στον Διγενή το χρυσό μετάλλιο 
της Πόλεως των Αθηνών και τον ανακυρύσσει επίτιμον Δημότην Αθηναίων. 

ΨΗΦΙΣΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΛΑΟ 

ΤΥΧΗ ΑΓΑΘΗ 

ΕΔΟΞΕΤΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 

ΤΟΝ ΑΘΛΟΦΟΡΟΝ ΜΕΓΑΛΟΣΘΕΝΕΤΗΝ ΕΥΗΝΟΡΑΤΕΤΗΣ 

ΠΟΛΥΠΗΜΕΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΔΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΛΑΟΝ 

ΑΓΩΝΑ ΦΟΝΙΟΝ ΠΟΛΥΦΑΤΟΝ ΤΕ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΟΕΟΔΜΗΤΟΥ 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΑΝΕΛΟΜΕΝΟΝ ΚΑΙ ΑΕΘΛΟΙΣ ΠΙΚΡΟΙΣ 

ΑΛΛ' ΕΝΔΟΞΟΙΣΤΗΣ ΜΗΤΡΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΑΞΙΟΝ ΓΕΝΟΜΕΝΩΝ 

ΤΩ ΧΡΥΣΩ ΑΥΤΗΣ ΠΑΡΑΣΗΜΩ ΤΙΜΗΣΑΙ 

ΚΑΙ ΕΥΞΑΣΘΑΙ ΑΥΤΩ ΤΑΧΙΣΤΗ Ν ΓΛΥΚΕΙΑΝ 

ΤΩΝ ΜΩΧΘΩΝΤΕ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΜΟΙΒΗΝ 

ΝΙΚΗ Ν ΚΑΙ ΑΓΛΑΟΝ ΕΥΧΟΣ ΑΡΕΣΟΑΙ 

ΕΓΕΝΕΤΟ ΑΘΗΝΗΣΙ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ ΕΠΙ ΕΙΚΑΔΙ ΕΤΟΥΣ 

ΕΒΔΟΜΩΥ ΚΑΙ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΟΥ ΚΑΙ ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΟΣΤΟΥ ΚΑΙ ΧΙΛΙΟΣΤΟΥ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΥΛΙΤΣΑΣ Α. Κ. ΟΡΛΑΝΔΟΣ 

Σημείωση: Η σχετική επίσημη απονομή έγινε στις 9 Μάιου 1957. Το παράσημο, 
μαζί με το σχετικό δίπλωμα, παρέλαβε ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος. 



ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΓΕΝΗ 

18 Μαρτίου 1959 

Πρόεδρος: Συνεπώς , γ ί ν ε τ α ι δ ε κ τ ό ν τ ο α κ ό λ ο υ θ ο ν ψ ή φ ι σ μ α : 

Η Βουλή των Ελλήνων, τιμώσα τον γενναίον στρατιώτην και απαντάς τους υπό την ηγεσίαν του 

αγωνισθέντας δια την ελευθερίαν της Κύπρου, αποτίει φόρον τιμής εις τους ηρωικούς νεκρούς και τα 

θύματα του ενδόξου αγώνος. Εκφράζει την βαθείαν ευγνωμοσύνην του Έθνους προς πάντας τους 

γενναίους μαχητός. Κηρύσσει τον ένδοξον και ηρωικόν αξιωματικόν του Ελληνικού Στρατού Γεώργιον 

Γρίβαν (Διγενήν) ΑΞΙΟΝ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ. 

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΟΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΓΕΝΗ 

ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 2 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 1959 
ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΣΠΥΡΟΥ ΜΕΛΑ 

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α 

«Τύχη αγαθή έδοξε τη Ακαδημία Αθηνών, Γεώργιον Γρίβαν - Διγενή και τους συν αυτώ ηρωικώς 

αγωνισαμένους Κυπρίους, τω, χρυσώ, της Ακαδημίας παρασήμω, τιμήσαι, ότι των εθνικών παραδόσεων 

στερρώς εχόμενοι, κρατεροίς αγώσι την Κύπρον ανεξάρτητον πολιτείαν κατέστησαν, ανειπείν δε τα τιμάς εν 

τη του μηνός Μαρτίου πανηγύρει, έτους εννάτου και πεντηκοστού και εννεακοσιοστού και χιλιοστού». 

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟ Γ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΓΕΝΗ 

31 Μαρτίου 1961 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΥΝΕΛΘΟΥΣΑ ΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΟΝ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗΝ 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΝ ΣΗΜΕΡΟΝ ΤΗ λα'ΜΑΡΤΙΟΥ α^ξα'ΩΡΑ, ε'μ.μ. ΕΠΙ ΤΗ, ΕΠΕΤΕΙΟ, ΤΗΣ ΕΝΔΟΞΟΥ 

α'ΑΠΡΙΛΙΟΥ α^νε'ΜΕΤΑΤΑ 
ΕΙΣ ΕΓΚΩΜΙΟΝ ΤΑΥΤΗΣ ΛΕΧΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΥΤΗΣ ΔΡΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΠΥΡΙΔΑΚΙ 

ΨΗΦΙΖΕΙ ΟΠΩΣ 

α'ΑΠΕΥΘΥΝΗ ΕΝΘΕΡΜΟΝ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΝ ΠΡΟΣΤΗΝ ΑΥΤΟΥ 
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ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΩΝ 
ΓΕΩΡΓΙΟΝ ΓΡΙΒΑΝ - ΔΙΓΕΝΗ 

ΑΡΧΗΓΟΝΤΗΣ Ε.Ο.Κ.Α 

ΕΠΙ ΤΗ ΕΥΣΗΜΩ, ΤΑΥΤΗ, ΗΜΕΡΑ, ΑΝΑΜΙΜΝΗΣΚΟΥΣΗ, ΤΗΝ ΠΡΟ ΕΞΑΕΤΙΑΣ ΕΝΑΡΞΙΝΤΟΥ ΙΕΡΟΥ 
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ΜΑΚΑΡΙΟΝ Γ 
ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΗ ΓΟΝ 

ΓΕΩΡΓΙΟΝ ΓΡΙΒΑΝ - ΔΙΓΕΝΗ 

ΥΠΕΡΑΞΙΟΥΣΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Α'ίΔΙΟΥ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ 
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ΤΗ, ΥΠΕΡΛΑΜΠΡΩ, ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ, ΑΥΤΟΥ 

γ'ΑΝΑΓΡΑΨΗ, ΠΡΟΣ ΕΚΦΡΑΣΙΝΤΗΣ ΑΪΔΙΟΥ ΤΑΥΤΗΣ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ 
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΛΑΟΥΤΑ ΟΝΩΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ ΧΡΥΣΟΙΣ ΓΡΑΜΜΑΣΙΝ ΕΠΙ ΠΛΑΚΟΣ 

ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΕΝΤΟΙΧΙΣΘΗΣΟΜΕΝΗΣ ΕΝ ΤΩ ΟΙΚΗΜΑΤΙ ΑΥΤΗΣ. 

δ'ΑΝΑΘΕΣΗ, ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟΝ ΑΥΤΗΣ ΔΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΩΝ 
ΣΠΥΡΙΔΑΚΙΝ ΩΠΩΣ ΑΠΟΣΤΕΙΛΗ,ΤΟΙΣ ΟΥΤΩΤΙΜΩΜΕΝΟΙΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΨΗΦΙΣΜΑ 

ΑΝΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΝ ΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΕΠΙ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ 



ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 
ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΓΕΝΗ 

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων, υπό την προεδρία του Γλαύκου Κληρίδη, συνελθούσα σήμερον, ημέραν 
Πέμπτην, 31 ην Ιανουαρίου 1974, εις έκτακτον επίσημον συνεδρίαν δια να αποτίση φόρον τιμής προς τον 
εκλιπόντα Αρχηγόν της Ε.Ο.Κ.Α Στρατηγόν Γεώργιον Γρίβαν-Διγενή, και μνημονεύουσα τας εξαίρετους 
υπηρεσίας τας οποίας ο εκλιπών εθνικός ήρωας προσέφερε δια την απελευθέρωσιν της ιδιαιτέρας αυτού 
πατρίδος Κύπρου, δια ψηφίσματος αυτής ανακηρύσσει τον εκλιπόντα ήρωα Στρατηγόν Γεώργιον Γρίβαν-
Διγενή ως «άξιον τέκνον της ιδιαιτέρας αυτού πατρίδος Κύπρου». 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
Υπάρχει αντίρρησις; 
Υπάρχουν αποχαί; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ: 
6 (έξι) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
Το ψήφισμα εγκρίνεται. 
Κηρύσσω την λήξιν της επισήμου αυτής συνεδρίας προς μνήμην του αποβιώσαντος Στρατηγού 
Γεωργίου Γρίιβα-Διγενή. 

(Ώρα λήξεως 4.47 μ.μ.) 

Οι ακόλουθοι Βουλευταί υπέγραψαν τον κατάλογον των παρόντων (κατ'αλφαβητικήν σειράν): 

Δημητρίου Παναγιώτης 
Ζαχαριάδης Λέανδρος 
Ζιαρτίδης Ανδρέας 
Κληρίδης Ξάνθος 
Κόσιης Νίκος 
Κουρτελλάρης Χρήστος 
Κωνσταντίνου Ντίνος 
Μαλλιώτης Γεώργιος 
Μιχαηλίδης Αιμίλιος 
Νεοκλέους Ανδρέας 
Νικολαϊδης Ηρόδοτος 
Ξενόπουλος Ξενής 
Παπαδημητρίου Κυριάκος 
Παπαδόπουλος Τάσος 

Παπαϊωάννου Εζεκίας 
Παρασκευαϊδης Φειδίας 
Ποσκώτης Σταύρος 
Σαββίδης Γεώργιος 
Σαββίδης Μιχαλάκης 
Σαμψών Νίκος 
Σωτηριάδης Αντωνάκης 
Τουμαζής Ανδρέας 
Φάντης Ανδρέας 
Φράγκος Αιμίλιος 
Χατζηϊωάννου Ανδρέας 
Χατζηκακού Κώστας 
Χριστοδουλίδης Κώστας 
Χριστοφίδης Χριστόφορος 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 
ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1974 

ΕΙΣΗΓΗΣΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ κ. ΔΙΟΝ. Α. ΖΑΚΥΝΘΗΝΟΥ 
ΜΝΗΜΗ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΡΙΒΑ 

Εις την αίθουσα ταύτην, προ δέκα πέντε ετών την 24ην Μαρτίου 1959, κατά την πανηγυρικήν συνεδρίαν 

της εθνικής επετείου, η Ακαδημία Αθηνών υπεδέχετο τον Στρατηγόν Γεώργιον Γρίβαν και απένεμεν εις 

αυτόν το χρυσούν μετάλλιον, την υψίστην αυτής διάκρισιν. Ο Πρόεδρος του έτους εκείνου, ο Σπύρος 

Μελάς, δόκιμος αφηγητής και επαινετής μεγάλων ανδρών της Ελληνικής Επαναστάσεως, είπε μεταξύ 

άλλων και ταύτα: 

«Το όνομα σας θα μείνη αθάνατον εις την ιστορίαν της Ελληνικής φυλής. Εις το όνομα του μεσαιωνικού 

ήρωος Διγενή, το οποίον τόσον ευστόχως εδανείσθητε δια να καλύψετε το ιδικόν σας, προσεθέσατε νέαν 

άφθαρτον αίγλην. Η εποποιία που εγράψατε με τους νεαρούς συντρόφους σας που επλαστουργήσατε 

υπερέβη κατά πολύ το έπος των Βυζαντινών ακριτών. 

Η Ελλάς σας ευγνωμονεί, ότι εκερδίσατε προς δόξαντηςτην δάφνην ειςτον υπεράνθρωπον αυτόν αγώνα. 

Οι δε ελεύθεροι άνθρωποι όλου του κόσμου σας χαιρετίζουν με μυριόστομον ιαχήν, ως πρωτοπόρον 

μιας ανθρωπότητος που θα λειώση τας αλύσεις της εις τας φλόγας της δικαιοσύνης...» 

Οι λόγοι εκείνοι ηκούσθησαν εις τον σεβάσμιον τούτον χώρον της Επιστήμης, του Λόγου και τηςΤέχνης, 

ως νικητήριος παιάν πλήρης δόξης και ελπίδων. Ο στρατηγός Γρίβας δεν ευρίσκεται πλέον εις την ζωήν 

αναπαύεται εις τους λαγόνας της γης, την οποίαν πολύ ηγάπησε και υπέρ της οποίας πολλά εμόχθησεν. 

Εγκατέλειψε τον κόσμον τούτον εις στιγμάς κρισιμωτάτας δια την Κύπρον. Τούτο μόνον από της θέσεως 

ταύτης πρέπει προς πάντας να λεχθή ως υπέρτατον μήνυμα: ότι εκ του ηθικού διδάγματος, το οποίον 

αναφαίνεται εκ του μεγάλου απελευθερωτικού αγώνος, τούτο υπέρ παν άλλο πρέπει να πρυτανεύση 

εν τη παρούση των πραγμάτων φάσει, η ενάτης και η ομοφροσύνη, η αποκατάστασις της δεινώς 

κλονισθείσης φιλαδέλφου διαθέσεως, η ομόψυχος αντιμετώπισις των κινδύνων. 

Η Ακαδημία Αθηνών, ως παλαιότερον εστεφάνωσε τον στρατηγόν Γρίβαν, επανακάμπτοντα νικητήν, 

ούτω και νυν, συνερχομένη εις δημοσίαν συνεδρίαν, προπέμπει αυτόν εν τιμή εις την τελευταίαν του 

κατοικίαν. Ο Ακαδημαϊκός και Αντιπρόεδρος αυτή κύριος Παναγιώτης Ζέπος θα είπη τον προσήκοντα 

λόγον. 



ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΑ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΑΓΩΝΑ Ε.Ο.Κ.Α 1955-1959 
Λεωφόρος Προδρόμου 40,2063 Στρόβολος 
Τηλέφωνα: 22 305001/3 Φαξ: 22 314784 
Ιστοσελίδα: www.eoka-simae.com 
E-mail: simae@moec.gov.cy 

ΙΔΡΥΜΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ Ε.Ο.Κ.Α 1955-1959 
Λεωφόρος Προδρόμου 40, 2063 Στρόβολος 
Τηλέφωνα: 22 305001/3 Φαξ: 22 314784 
I στοσελίδα: www.cytanet.co m .cy/eo ka55 59 
E-mail: iaae.5559@cytanet.com.cy 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ Ε.Ο.Κ.Α 1955-1959 
Λεωφόρος Προδρόμου 40,2063 Στρόβολος 
Τηλέφωνα: 22 423333 Φαξ: 22 428899 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ (Σ.Α.Π.Ε.Λ.) 
Οδός Γλάδστωνος, Ακρόπολις Σέντερ, 1 ος Όροφος 
ΤΟ. 50330, Τ.Τ. 3603 Λεμεσός 
Τηλέφωνα: 25 364211 και 25 746380 Φαξ: 25746710 

ΜΕΛΑΘΡΟΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ 1955-59 
Στο χωριό Παλόδεια, Επαρχία Λεμεσού 
Τηλέφωνα: 25 775555 και 25 386807 

ΜΝΗΜΕΙΑΚΟΙ - ΜΟΥΣΕΙΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΕΟΚΑ 1955-59 

1. Κ ρ η σ φ ύ γ ε τ ο - Αρχηγε ίο τ η ς ΕΟΚΑ - Μ ο υ σ ε ί ο Δ ι γ ενή 
Τηλ.: 25 582107/25 364211 

2. Μ ο υ σ ε ί ο Αγώνος 1955-59 
Τηλ.: 22 305878/9/81 

3. Αχυρώνας Λ ι ο π ε τ ρ ί ο υ 
Τηλ.: 23 942180/99330096 

4. Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν α Μ ν ή μ α τ α 
Τηλ.: 22 406000 extl 39 / 99 519748 

5. Κ ρ α τ η τ ή ρ ι α Κοκκ ι νο τρ ι μ ι θ ι άς 
Τηλ. 99 606553/22 305001-3 

6. Κ ρ η σ φ ύ γ ε τ ο - φ ο ύ ρ ν ο ς (Γρ. Αυξεν τ ί ου ) σ το Παλα ιχώρ ι 
Τηλ. 22 642361 

7. Ηρώον Α π ε λ ε υ θ ε ρ ω τ ι κ ο ύ Αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959 
Τηλ. 99 487733/25 753313 

8. Π ι ν α κ ο θ ή κ η τ ο υ Αγώνος τ η ς ΕΟΚΑ 
Τηλ. 25 586212 

9. Τοπικό Μ ο υ σ ε ί ο τ ο υ Αγώνα, Ό μ ο δ ο ς 
Τηλ.: 25 421795 / 25 421254 / 25 421765 

10. Ισ τορ ικός χώρος τ ο υ Αγώνα στην α κ τ ή Χλώρακας - Μ ο υ σ ε ί ο Πλο ιαρ ίου «Άγιος Γεώργιος» 
Τηλ.: 99 659670/26 845000 

I 

1 1 . Π ε ρ ι φ ε ρ ε ι α κ ό Μ ο υ σ ε ί ο Λάρνακας «Μιχαλάκης Παρίδης», σ τη Βάβλα. 
Τηλ.: 24 342473 / 99 444672 / 24 352211 

12. Πατρ ι κή ο ι κ ία - Μ ο υ σ ε ί ο Ευαγόρα Π α λ λ η κ α ρ ί δ η στην Τσάδα 
Τηλ.: 26 642800 / 26 642902 / 99 300751 / 26 642950 

13. Μ ο υ σ ε ί ο Γρηγόρη Α υ ξ ε ν τ ί ο υ στον Μαχα ιρά 
Τηλ.: 99 589748 / 22 632848 / 22 359334 
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14. Μ ο υ σ ε ί ο Ηρώων Κυρ. Κολοκάση , Ιωνά Ν ι κολάου κα ι Κυρ. Κακουλλή , σ την Πλατε ία Γερ ίου 
Τηλ.: 22 481755/99 615553 

15. Α υ γ ό ρ ο υ 
Μνημείο Ηρώων - Κρησφύγετο 
Τηλ.: 99 577148 

16. Μ ο υ σ ε ί ο Φ ώ τ η Π ί τ τα , Φρέναρος 
Τηλ. 99 880869/23 823807 

17. Μ ο υ σ ε ί ο σ τ η Σ ω τ ή ρ α Α μ μ ο χ ώ σ τ ο υ 
Τηλ. 99 880869/23 823807 

18. Ο ικ ία χώρος θυσ ίας τ ο υ ή ρ ω α Π ε τ ρ ά κ η Κυπριανού σ τ η ν Ορά 
Τηλ.: 24 352211 

19. Σπήλ ια - Κ ο ύ ρ δ α λ ι 
Α) Μνημείο με τους ανδριάντες των ηρώων Παναγιώτη Γεωργιάδη, Ανδρέα Πατσαλίδη, Κώστα Αναξαγόρα 
και Αλέκου Κωνσταντίνου στα Σπήλια. 
Β) Οικία Α. Πατσαλίδη στα Κούρδαλι 
Χώρος ολοκαυτώματος των τεσσάρων ηρώων. 
Τηλ.: 99 799774 / 22 922919/22 868741 / 22 423069 / 99 324305 

20. Λ η μ έ ρ ι α τ ο υ Αγώνα 
ΐ) Σπήλια 
Μ) Βασιλιτζιή, κοντά στην Ι.Μ. Κόκκου 
Hi) Παπούτσα 

2 1 . Εκθεσ ιακός χώρος Κ ρ η σ φ ύ γ ε τ ο υ ο ι κ ίας Μηνά Μ η ν ά κα ι π ρ ο τ ο μ ή 
τ ο υ ήρωα Μ ιχαήλ Γ ιωργάλλα, σ τ η Ζωοπηγή 
Τηλ: 99 656288 / 25 542084 

Σ η μ ε ί ω σ η 

- Για τ ο υ ς πλε ίσ τους χώρους έχουν ε κ δ ο θ ε ί ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ ά τ ε τ ρ ά π τ υ χ α που δ ι α τ ί θ ε ν τ α ι δωρεάν . 
- Σ τους πλε ίσ τους μ ν η μ ε ι α κ ο ύ ς χώρους ο ι επ ισκέπτες θα μπορούν να π ρ ο μ η θ ε υ τ ο ύ ν εκδόσε ι ς 
κα ι άλλο υλ ι κό σχε τ ι κό με τ ο ν Αγώνα . 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στα γραφεία του Σ.Ι.Μ.Α.Ε (Τηλ. 22305001, 
22305002,22305003 Φαξ: 22 314784). 

Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος μαζί με τον Αρχηγό Γεώργιο Γρίβα - Διγενή, μετά τον Αγώνα 
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