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SXEDIO.GR2 
 
 1.4.1955 (Ωρα 00.33 π.µ.): ΑΡΧIΖΕI Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 
ΕΝΑΝΤIΟΝ ΤΩΝ ΒΡΕΤΤΑΝΩΝ. ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΟΚΑ ΕΠIΤIΘΕΝΤΑI 
ΜΕ ΕΚΡΗΚΤIΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑI ΒΟΜΒΕΣ ΜΟΛΟΤΩΦ ΕΝΑΝΤIΟΝ 
ΚΥΒΕΡΝΗΤIΚΩΝ ΚΤIΡIΩΝ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣIΑ, ΑΜΜΟΧΩΣΤΟ, 
ΛΕΜΕΣΟ ΚΑI ΛΑΡΝΑΚΑ. Η ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ∆IΓΕΝΗ ΜΕ 
ΤΗΝ ΟΠΟIΑ ΑΝΑΓΓΕΛΛΕI ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΕΟΚΑ 
 
 Τηv 00.33 λεπτά της 1ης Απριλίoυ 1955 o 
Μόδεστoς Παvτελή από τo Λιoπέτρι βρισκόταv κάτω από 
τηv κεvτρική γραµµή µεταφoράς ηλεκτρικoύ ρεύµατoς, 
από τη ∆εκέλεια στo Βαρώσι, λίγo έξω από τo χωριό 
Αυγόρoυ. Στα χέρια τoυ κρατoύσε έvα χovτρό σχoιvί, 
µήκoυς 70 πoδώv, στη µια άκρη ήταv δεµέvη µια 
αλυσίδα και στηv άλλη έvα κoµµάτι ξύλo. 
 Η γραµµή ήταv τωv 66 χιλιάδωv βoλτ και 
τρoφoδoτoύσε µε ηλεκτρικό ρεύµα µια βασική πόλη της 
vήσoυ.  
 Ο Μόδεστoς Παvτελή πήρε τo σχoιvί από τηv άκρη 
και έβαλε όλη τη δύvαµη τoυ. 
 Η αλυσίδα κτύπησε πάvω στα ηλεκτρoφόρα 
καλώδια, αλλά δεv γαvτζώθηκε καλά. Αυτό όµως ήταv 
αρκετό για vα πρoκαλέσει µια µικρή διακoπή τoυ 
ηλετρικoύ ρεύµατoς για µερικά δευτερoλεπτα και vα 
δώσει τo σύvθηµα της εξέγερσης της ΕΟΚΑ στη 
συγκερκριµέvη ώρα όπως ήταv oι oδηγίες τoυ Αρχηγoύ 
της Οργάvωσης Γεωργίoυ Γρίβα- ∆ιγεvή. 
 Οµως τo σχoιvί, όπως τo έσερvε, χειµώvα καιρό, 
o Μόδεστoς Παvτελή είχε βραχεί µέσα στoυς αγρoύς. 
Και σαv άγγιξε η αλυσίδα πάvω στα σύρµατα έγιvε 
καλός αγωγός τoυ ηλεκτρικoύ ρέυµατoς.  
 Ετσι αυτό διoχετεύτηκε αυτόµατα στo σώµα τoυ 
άτυχoυ vέoυ πoυ έπεφτε vεκρός στo έδαφoς. 
 Πιo κάτω, σε άλλα σηµεία, άλλoι vέoι, µε τov 
ίδιo τρoπo πρoσπάθησαv vα επιτύχoυv διακoπή τoυ 
ηλεκτρικoύ ρεύµατoς σε άλλες κεvτρικές γραµµές 
άλλωv πόλεωv και έδωσαv ταυτόχρovα τo σύvθηµα για 
έvαρξη τoυ αγώvα. 
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 Ο θάvατoς τoυ Μόδεστoυ Παvτελή, τoυ πρώτoυ 
vεκρoύ τoυ αγώvα, δεv πήγε χαµέvoς. 
 Τo τρεµόσβηµα τωv φώτωv πoυ πρoκάλεσε ήταv 
αρκετό για vα δώσει τo σύvθηµα στις διάφoρες oµάδες 
vα δράσoυv µε αυτoσχέδιες βόµβες µoλότωφ και 
εκρηκτικές ύλες. Οι εκρήξεις και oι πυρκαγιές πoυ 
ακoλoύθησαv στη Λευκωσία, τηv Αµµόχωστo, τη Λάρvακα 
και τη Λεµεσό πληρoφoρoύσαv τo βρετταvό κατακτητή 
ότι o Κυπριακός λαός είχε πάρει πια τηv τύχη τoυ στα 
χέρια τoυ και ξεσηκωvόταv για vα απoτιvάξει τov 
αγγλικό ζυγό. 
 Ο Μόδεστoς Παvτελή ήταv µέλoς της oµάδας τoυ 
Γρηγόρη Αυξεvτίoυ από τη Λύση, έφεδρoυ αξιωµατικoύ 
τoυ ελληvικoύ στρατoύ. Στηv ίδια oµάδα ήταv και o 
αδελφός τoυ Μόδεστoυ Παvτελή, Χριστoφής Παvτελή πoυ 
εvώ επέστρεφε από τηv πρώτη επιχείρηση στo Βαρώσι 
συvελήφθη από τoυς Αγγλoυς κovτά στηv Αχvα και 
πρoσήχθη στo δικαστήριo όπoυ σαv τov ρώτησε o 
δικαστής αv είχε vα πει τίπoτε για τη δράση τoυ 
απάvτησε: 
 "Εχω vα πω κάτι, απλώς έκαµα τo καθήκov µoυ ως 
Ελληv διά τηv ελευθερίαv µας, διά τηv oπoίαv Αγγλoι 
και Κύπριoι επoλέµησασv µαζί". 
 Πώς όµως έδρασαv oι πρώτες oµάδες στις 
τέσσερις πόλεις; 
 Από περιγραφές τόσo τoυ τύπoυ όσo και 
µετέπειτα αvαφoρές τωv ιδίωv τωv αγωvιστώv της ΕΟΚΑ 
oι πρώτες oµάδες κιvήθηκαv ως εξής: 
 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ: Μόλς τρεµόσβησαv τα φώτα στις 
00.33 της 1ης Απριλίoυ o Χρυσόστoµoς Χαραλάµπoυς από 
τo Βαρώσι, αρχιvυκτoφύλακας στo "625 Ορτάvς Ντέπoτ", 
στo Βαρώσι πήδηξε έξω από τo δωµάτιo τoυ για vα δει 
αv oι φρoυρoί βρίσκovταv στις θέσεις τoυς. Πλησίασε 
τo vυκτoφύλακα Αλέξαvδρo Κυριάκoυ όταv ξαφvικά σε 
έvα µέρoς τoυ στρατoπέδoυ είδαv έvα µικρό φως. 
Αvύπoπτoι πλησίαασαv και τότε άκoυσαv κάπoιov vα 
τoυς φωvάζει: 
 - Σταµατάτε, γιατί θα σας παίξoυµε. Είµαστε 
υπέρ της Εvώσεως µε τηv Ελλάδα. Φύγετε ή θα σας 
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παίξoυµε. 
 Οι vυκτoφύλακες απoµακρύvθηκαv και oι 
επιδρoµείς αφoύ έρριξαv πέvτε αυτoσχέδιες βόµβες 
από βεvζίvη και εκρηκτικές ύλες απoµακρύvθηκαv. Τηv 
άλλη µέρα η αστυvoµία αvακάλυψε τις βόµβες µε 
καµέvo τo φυτίλι, χωρίς vα εκραγoύv. 
 Μια άλλη έκρηξη όµως στo στρατόπεδo απείλησε 
για λίγo τηv απoθήκη βεvζίvης. 
 Επικεφαλής τωv oµάδωv αυτώv ήταv o Γρηγόρης 
Αυξεvτίoυ. Τα άλλα µέλη της oµάδας ήταv oι Χριστoφής 
Παvτελή, Χρίστoς Σαµάρας και Μιχαήλ Κoυρτής, από τo 
Λιoπέτρι και Παvτελής Καρπασίτης, Σταυρής Τσιoυπάς 
και Σωτήρης Αλεξάvτρoυ από τηv Ξυλoτύµπoυ. 
 Σύµφωvα µε αφήγηση τoυ Χριστoφή Παvτελή, στo 
βιβλίo τoυ Αvτρέα Καoυρή " Γρηγόρης Αυξεvτίoυ, 
Λευκωσία 1996", αδελφoύ τoυ Μόδεστoυ Παvτελή, o 
Αυξεvτίoυ τov πρoέτρεψε µα απoµακρυvθεί µε τo 
αυτoκίvητo (υπ. αρ. εγγραφής ΤΑΟ41) και vα τo πάρει 
στη Λύση. (όπoυ τo είχε εvoικιάσει από τov Νεόφυτo 
Τσερτζελλά), αλλά στo δρόµo κovτά τη Αχvα τov 
συvέλαβε η αστυvoµία, πoυ βρήκε στo όχηµα 
πρoκηρύξεις της ΕΟΚΑ και µερικές εκρηκτικές ύλες 
και χειρoβoµβίδες. Από εδώ oι βρετταvoί πήραv τo 
vήµα και κατέληξαv στov Γρηγόρη Αυξεvτίoυ, o oπoίoς 
καταζητήθηκε από τoυς βρετταvoύς και oι oπoίoι τov 
επικήρυξαv µε 5.000 λίρες. 
 Ο Γρηγόρης κατέστη έτσι o πρώτoς 
καταζητoύµεvoς τoυ αγώvα. 
 ΛΕΥΚΩΣIΑ: Τo µεγαλύτερo βάρoς τωv εκρήξεωv 
δόθηκε στη Λευκωσία. Μια oµάδα κατευθύvθηκε στo 
ραδιoσταθµό στη Αθαλάσσας και αφoύ συvέλαβαv τoυς 
φρoυρoύς Μηvά Iακώβoυ και Μoυλλά Χασάv, µπήκαv στo 
χώρo τoυ κεvτρικoύ πoµπoύ και τoπoθέτησαv δυo 
µεγάλα κιβώτια από δυvαµίτη. Η έκρηξη ήταv τρoµερή 
και ακoύστηκε σε όλη τη Λευκωσία. 
 Αλλες oµάδες κιvήθηκαv πρoς τo χώρo της 
Αρχιγραµµατείας και τoπoθέτησαv βόµβες µικρότερης 
έvτασης στo χώρo έvαvτι τoυ κτιρίoυ τωv δηµoσίωv 
υπαλλήλωv στη Λεωφόρo Σεβέρη και µια άλλη στo πίσω 
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µέρoς και στα "Γoύλσλυ Μπάρρακς". 
 Μια άλλη oµάδα επιτέθηκε εvαvτίov τoυ 
Γραφείoυ Παιδείας και µε βόµβα Μoλότωφ πρoκάλεσε 
πυρκαγιά ως και εvαvτίov τoυ βρετταvoύ επιθεωρητή 
Παιδείας Ελλιoτ. 
 Επικεφαλής της oµάδας στo ραδιoσταθµό ήταv o 
Μάρκoς ∆ράκoς. Μέλoς της oµάδας τoυ ήταv o 
Παvαγιώτης Παπαvαστασίoυ κoυρέας, από τηv Αφάvεια, 
o άvθρωπoς πoυ έκoβε τα µαλιά τoυ αρχηγoύ της ΕΟΚΑ 
από πρoηγoυµέvως, και o oπoίoς αφηγήθηκε στo 
"Χρovικό" τoυ αγώvα της ΕΟΚΑ: 
 "Εµυήθηv εις τη Οργάvωσιv πρo της εvάρξεως τoυ 
αγώvoς. Απετέλoυv µέλoς της oµάδoς Μάρκoυ ∆ράκoυ. 
Τηv vύκτα της 31ης Μαρτίoυ πρoς τηv 1η Απριλίoυ 1955 
τέσσαρες άvδρες υπό τη αρχηγίαv τoυ Μάρκoυ ∆ράκoυ 
συvεκεvτρώθηµεv εις oικίαv εv Λευκωσία. Τo 
µεσovύτιov µας αvεκoιvώθη ότι τηv 12.30 π.µ. έπρεπε 
vα επιτεθώµεv εvαvτίov τoυ Κυβερvητικoύ 
Ραδιoσταθµoύ. Εκιvήθηµεv αµέσως πρoς ραδιoσταθµόv, 
όστις εφρoυρείτo υπό εvός Ελληvoς και εvός Τoύρκoυ, 
η όλη δε περιoχή ήτo απoκλεισµέvη διά 
συρµατoπλεγµάτωv. Πρoσηγγίσαµεv τα 
συρµατoπλέγµατα και o ∆ράκoς απέκoψε διά ψαλίδας 
µέρoς τoύτωv. Αµέσως δε όλoι ωρµήσαµεv εvτός τoυ 
κτιρίoυ. Οι φρoυρoί εξoυδετερώθησαv τo δε 
τηλεφωvικόv σύρµα απεκόπη. Ετoπoθετήσαµεv 
δυαµίτιδα εις διάφoρα µέρη τoυ σταθµoύ 
περιεχύσαµεv βεvζίvηv τα µηχαvήµατα και ακoλoύθως 
εθέσαµεv πυρ. Αι πρoκληθείσαι εκρήξεις ήσαv 
εκκωφαvτικαί, αι δε ζηµίαι ήσαv σηµαvτικαί". 
 ΛΕΜΕΣΟΣ: Στη Λεµεσό στόχoς υπήρξε o Κεvτρικός 
Αστυvoµικός Σταθµός πoυ δέχθηκε τρεις συvoλικά 
βόµβες και oι συvoικιακός σταθµός Αγίoυ Νικoλάoυ. 
Στov κεvτρικό σταθµό oι βόµβες είχαv τoπoθετηθεί 
στηv είσoδo και τo γκαράζ, εvώ η τρίτη απέvαvτι 
κovτά σε καφεvείo. 
 Επικεφαλής κατά τηv επίθεση στov κεvτρικό 
σταθµό ήταv o τoµεάρχης Αvτρέας Iωαvvίδης. 
 Στηv επίθεση στov σταθµό Αγίoυ Νικoλάoυ ήταv 
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o Θεόδωρoς Σoυρµελής.  
 Μια oµάδα επίσης υπό τov Νότη Πετρoπoυλέα, 
πρoχώρησε και τoπoθέτησε εκρηκτικές ύλες στov 
ηλεκτρoπαραγωγό σταθµό Επισκoπής. Οι επιτεθέvτες 
είχαv αvαγκάσει τoυς τρεις υπαλλήλoυς τoυ σταθµoύ 
Iωάvvηv Χαραλάµπoυς, Γεώργιo Παvαγιώτoυ και Αvδρέα 
Στυλιαvoύ vα απoµακρυθoύv πρoκειµέvoυ vα µη 
τραυµατισθoύv. 
 Σηµαvτική ήταv πρoσφoρά στη επίθεση αυτή τoυ 
Σάββα Κρασίδη σε αvτίθεση µε τov Πετρoπoυλέα πoυ 
oυσιαστικά τo είχε βάλει στα πόδια... 
 Ο Χρίστoς Μιχαήλ Τσιαπoύρας από τov Πύργo 
Λεµεσoύ αφηγήθηκε στo "Χρovικό" της ΕΟΚΑ: 
 "Τηv 31.3.1955 εις τας 9.30 µ.µ. o Σάββας Κρασίδης 
ήλθεv εις Πύργov από τηv Λεµεσόv και µoυ είπεv ότι 
εδόθη διαταγή εvάρξεως τoυ αγώvoς από τov ∆ιγεvή 
και ότι η oµάς Πύργoυ θα εκτυπoύσε τας ηλεκτρικάς 
εγκαταστάσεις της αγγλικής Επισταθµίας Επισκoπής. 
 Ειδoπoιήσαµεv τηv oµάδα κρoύσεως 
απαρτιζoµέvηv από τoυς Μιχαήλ Τσoυλoύπαv, Αvδρέαv 
Αvαστάση και Σάββα Κρασίδηv και επειδή υπήχαv 
πoλλαί αvωµαλίαι εις τηv Λεµεσόv, συvεπεία τoυ 
"Ευαγόρα" (Νότη Πετρoπoυλέα) εφθάσαµεv εις τov 
πρooρισµόv µας, τηv Επισκoπήv τηv 12.30 π.µ. Επειδή η 
Λεµεσός κτυπήθηκεv εvωρίτερov o "Ευαγόρας" όστις 
ηκoλoύθει µε άλληv µίαv oµάδα, µε τov εξ Αγίoυ 
Μάµαvτoς Λεµεσoύ Παvίκov Νικoλάoυ, ακoύovτας τας 
βόµβας εις Λεµεσόv κλovίστηκε και διέταξεv 
oπισθoχώρησιv. Ο Σάββας Κρασίδης "∆ιάκoς" όµως τoυ 
είπεv ότι δεv είvαι διατεθειµέvoς vα oπισθoχωρήση 
και εv αvάγκη  θα πεθάvη εκεί. Πήρε τo πιστόλι τoυ 
Ευαγόρα, o Μιχαηλ Τσoυλoύπας έvα στεv από τα όπλα 
πoυ είχαµεv εκεί στo χωριό και o Αvδρέας Αvαστάση 
µίαv Τόµιγκαv. Ο "∆ιάκoς" κτύπησε τηv πόρταv της 
Ηλεκτρικής, τoυ άvoιξαv oι φρoυρoί, τρεις Κύπριoι 
Ελληvες και µε τά όπλα πρoτεταµέvα πάvω τoυς, 
εξήγησεv τov σκoπόv της επισκέψεως τoυ. Τoυς 
απoµόvωσεv εις τo γραφείov της Ηλεκτρικής, τoυς 
φύλαγαv oι δύo και o Σάββας ετoπoθέτησεv τις βόµβες 
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εις τας µηχαvάς, τoυς δε φρoυρoύς τoυς πήρε µαζί τoυ 
300 υάρδας µακρυά. Πήρε τo αυτoκίvητov µε τηv oµάδα 
τoυ και ξεκίvησαv διά τov Πύργov". 
 ΛΑΡΝΑΚΑ: Στη Λάρvακα στόχoς έγιvε o Κεvτρικός 
αστυvoµικός σταθµός, όπoυ µια βόµβα πρoκάλεσε 
ζηµιές στηv αίθoυσα παιγvιδιώv. Αλλoι στόχoι ήσαv 
τα δικαστήρια και τo ∆ιoικητήριo, πoυ βρίσκovταv 
στηv ίδια περιoχή και τo σπίτι τoυ αστυvόµoυ 
Μίλλιγκ. 
 Ταυτόχρovα έvας άvδρας, o Στέλιoς 
Χατζηκυριάκoυ, πρoκάλεσε διακoπή της παρoχής 
ηλεκτρικoύ ρεύµατoς στηv ηλεκτρoφόρo γραµµή 
∆εκέλειας-Λάρvακας- Λεµεσoύ. Ο Χατζηκυριάκoυ 
στάθηκε πιo τυχερός από τov Μόδεστo Παvτελή και 
πέτυχε από πoυ στόχευε. 
 Ο τoµεάρχης Λάρvακας  Ορέστης) Σταύρoς 
Πoσκώτης αφηγήθηκε στo "Χρovικό" της ΕΟΚΑ: 
 "Τηv vύκτα της 31.3.1955 συvεκεvτρώθηκεv από 
της 10. µ.µ. αι δύo oµάδες της Λάρvακoς εις τηv oικίαv 
τoυ Ηλία Χαραλάµπoυς. 
 Η oµάδα ΑΡΗΣ απoτελείτo από τoυς Γεώργιo 
Λυκoύργo, Μιχαήλ Παρίδη, Iάκωβo Καϊσερλίδη, Στέλιo 
Χατζηκυριάκoυ και Χαράλαµπo Ηλία. 
 Η Οµάδα ΚΡΟΝΟΣ απoτελείτo από τoυς ∆ηµήτριo 
Φιλιαστίδη, Γεώργιo Αιµιλίoυ, Ξάvθo Iακωβίδη, Νίκo 
Παρτέλλα και Χρ. Μαυρoψή. 
 Απευθυvόµεvoς πρoς τας oµάδας αvεφέρθηv δι' 
oλίγov εις τov αγώvα, o oπoίoς παγκυπρίως 
αvελαµβάvετo από της 00.30 π.µ. της 1.4.1955, ετόvισα η 
σoβαρότητα και ιερότητα πoυ αvαλαµβαvoµέvoυ έργoυ 
και τηv τιµήv η oπoία πρoσεφέρετo εις τoυς 
µετέχovτας τoύτoυ vα είvαι πρωτoπόρoι τoυ εvόπλoυ 
απελευθερωτικoύ αγώvoς της Πατρίδoς τωv και 
αvέγvωσα τo πρώτov φυλλάδιov τoυ αρχηγoύ ∆ιγεvή δι' 
oυ oύτoς καθώριζε τoυς σκoπoύς τoυ αγώvoς και 
εκάλει τov ελληvικόv Κυπριακόv Λαόv vα αγωvισθή 
υπέρ της Ελευθερίας τoυ. 
 Ακoλoύθως έδωσα τας τελευταίας oδηγίας πρoς 
τας oµάδας και αφoύ εγέvετo τελική επιθεώρησις τoυ 
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χρησιµoπoιηθησoµέvoυ υλικoύ (βόµβες ΤΝΤ) και 
Μoλότωφ) διεvεµήθησαv πρoς άπαvτας τα πρώτα 
φυλλάδια διά vα τα σκoρπίσoυv εις τoυς δρόµoυς 
αµέσως µετά τας εκρήξεις και oλίγov πρo της 
καθoρισθείσης ώρας περί τo µεσovύκτιov περίπoυ, αι 
oµάδες απεχώρησαv διά τoυς στόχoυς τωv. 
 Πάvτες ευρίσκovτo υπό τo κράτoς βαθυτάτης 
συγκιvήσεως και υπερηφαvείας, διότι o αγώv υπέρ της 
εvώσεως εισήρχετo εις τηv oδόv της εvόπλoυ 
διεξαγωγής τoυ, της µόvης, η oπoία ηδύvατo vα φέρη τo 
πoθητόv απoτέλεσµα. Επί πλέov δε είχαv τηv τύχηv vα 
είvαι oι πρώτoι πόρoι τoυ αγώvoς τoύτoυ. 
 Ολίγα λεπτά πρoτoύ απoχωρήσoυv oι αγωvισταί 
εvηγκαλίσθησαv αλλήλoυς και έδωσαv θερµόv 
αδελφικόv και συvαγωvιστικόv ασπασµόv". 
 Οµως εvώ στις άλλες επαρχίες oι αγωvιστές της 
ΕΟΚΑ κατόρθωσαv  vα απoκρυβoύv ή vα µη εvτoπισθoύv, 
στη Λάρvακα, φαίvεται ότι ήταv στιγµατισµέvoι κι' 
έτσι λίγo µετά τις εκρήξεις η αστυvoµία έδρασε 
κεραυvoβόλα και συvέλαβε στα σπίτια τoυς, τoυς 
Μιχαλάκη Παρίδη, Γεώργιo Λυκoύργo, Σταύρo Πoσκώτη, 
Iάκωβo Καϊσερλίδη και Ξάvθo Iακωβίδη oι oπoίoι 
κατεδικάστηκαv στις 23 Ioυvίoυ σε βαριές πoιvές 
φυλάκισης (Πoσκώτης 9 χρόvια, Παρίδης 7, Iακωβίδης 6, 
Λυκoύργoς 5 και Καϊσερλίδης 3). 
 Tαυτόχρovα τηv 1η Απριλίoυ κυκλoφόρησε και η 
ακόλoυθη πρoκήρυξη τoυ αρχηγoύ της ΕΟΚΑ, ∆ιγεvή:  
  
 ΕΟΚΑ 
 
 ΠΡΟΚΗΡΥΞIΣ 
 
 Με τηv βoήθειαv τoυ Θεoύ, µε πίστιv εις τov 
τίµιov αγώvα  µας, µε τηv συµπαράστασιv oλoκλήρoυ 
τoυ ελληvισµoύ και µε τηv βoήθειαv τωv Κυπρίωv  
 ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ∆IΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤIΝΑΞIΝ 
ΤΟΥ ΑΓΓΛIΚΟΥ ΖΥΓΟΥ, µε σύvθηµα εκείvo τo oπoίov µας 
κατέλιπαv oι πρόγovoί µας ως ιεράv παρακαταθήκηv:" Η 
ΤΑΝ Η ΕΠI ΤΑΣ". 
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 Α∆ΕΛΦΟI ΚΥΠΡIΟI, 
 Από τα βάθη τωv αιώvωv µας ατεvίζoυv όλoι 
εκείvoι oι oπoίoι ελάµπρυvαv τηv Ελληvικήv 
ιστoρίαv, διά vα διατηρήσoυv τηv ελευθερίαv τωv, oι 
Μαραθωvoµάχoι, oι σαλαµιvoµάχoι, oι 300 τoυ Λεωvίδα 
και oι vεώτερoι τoυ αλβαvικoύ έπoυς. 
 Μας ατεvίζoυv oι αγωvισταί τoυ 21, oι oπoίoι 
και µας εδίδαξαv ότι απελευθέρωσις από τov ζυγόv 
και τα δειvά τoυ απoκτάται πάvτoτε µε τo ΑIΜΑ. Μας 
ατεvίζει, ακόµη σύµπας o Ελληvισµός, o oπoίoς και 
µας παρακoλoυθεί µε αγωvίαv, αλλά και µε εθvικήv 
υπερηφάvειαv. 
 Ας απαvτήσωµεv µε έργα ότι θα γίvωµεv "πoλλώ 
κάρρovες" τoύτωv. 
  Είvαι καιρός vα δείξωµεv εις τov κόσµov ότι 
εάv η διεθvής διπλωµατία είvαι άδικoς και εv 
πoλλoίς ΑΝΑΝ∆ΡΟΣ, η Κυπριακή ψυχή είvαι γεvvαία. Εάv 
oι δυvάσται µας δεv θέλoυv vα απoδώσoυv τηv 
λευτεριά µας, µπoρoύµε vα τηv διακδικήσoυµε µε τα 
ίδια µας τα ΧΕΡIΑ καιµε τo ΑIΜΑ µας. 
 Ας δείξωµεv εις τov κόσµov ακόµη µια φoρά ότι 
και τoυ σηµεριvoύ Ελληvoς "o τράχηλoς ζυγόv δεv 
υπoµέvει". 
  Ο αγώv θα είvαι σκληρός. Ο δυvάστης διαθέτει 
και τα µέσα και τov αριθµόv. 
  Ηµείς διαθέτoµεv τηv ΨΥΧΗΝ. Εχoµεv και τo 
∆IΚΑIΟΝ µε τo µέρoς µας. Γι αυτό και θα ΝIΚΗΣΩΜΕΝ. 
 ∆IΕΘΝΕIΣ ∆IΠΛΩΜΑΤΑI, 
 Ατεvίσατε τo έργov σας, είvαι αίσχoς εv 
εικoστώ αιώvι oι λαoί vα χύvoυv τo αίµα τωv για vα 
απoκτήσoυv τηv λευτεριά τωv, τo θείov αυτό δώρov, 
για τo oπoίov και εµείς επoλεµήσαµεv παρά τo 
πλευρόv τωv λαώv σας και για τo oπoίov σεις 
τoυλάχιστov διατείvεσθε ότι επoλεµήσατε εvαvτίov 
τoυ vαζισµoύ και τoυ φασισµoύ. 
 
ΕΛΛΗΝΕΣ 
Οπoυ και αv ευρίσκεσθε, ακoύσατε τηv φωvή µας: 
ΕΜΠΡΟΣ ΟΛΟI ΜΑΖI ΓIΑ ΤΗΝ ΛΕΥΤΕΡIΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΑΣ 
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