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για την Επέτειο της 1 Απριλίου 1955

Αγαπητοί εκπαιδευτικοί, αγαπητοί μαθητές και μαθήτριες, φοιτητές και φοιτήτριες
Συμπληρώνονται φέτος 60 χρόνια από την έναρξη του απελευθερωτικού Αγώνα του 1955-59,
που σημάδεψε τη σύγχρονη Ιστορία της Κύπρου ως κορυφαία στιγμή της. Η 1η Απριλίου 1955
σηματοδότησε το ξεκίνημα της κραυγαλέας διαμαρτυρίας του κυπριακού ελληνισμού για την
αδικία που βίωνε και ταυτίστηκε με την αμετάκλητη απόφασή του να αγωνιστεί για την
απελευθέρωση από τον αγγλικό ζυγό.
Η συμμετοχή στον Αγώνα ήταν σχεδόν καθολική, η ενότητα και η αλληλεγγύη μεταξύ
αγωνιστών και λαού συγκινητική. Στις αγωνιστικές κινητοποιήσεις και εκδηλώσεις ιδιαίτερα
σημαντικός υπήρξε ο ρόλος των μαθητών και μαθητριών και της νεολαίας γενικότερα, που με
άκαμπτο φρόνημα σφράγισε με τα κατορθώματά της τον Αγώνα. Ο Εθνάρχης Μακάριος ως
πολιτικός αρχηγός του Αγώνα και ο αρχηγός της ΕΟΚΑ Διγενής εμπιστεύθηκαν τα νιάτα της
Κύπρου, στήριξαν πολλές ελπίδες σ’ αυτά και δεν διαψεύσθηκαν. Οι νέοι, μπροστάρηδες στον
Αγώνα, έγραψαν σελίδες ηρωισμού και δόξας.
Το αγγλικό καθεστώς εξαπολύει διωγμούς, προβαίνει σε συλλήψεις, φυλακίσεις,
βασανιστήρια και εκτελέσεις. Επιβάλλει το κλείσιμο σχολείων και κατ’ οίκον περιορισμούς,
αλλά δεν κατορθώνει να κάμψει το αγωνιστικό φρόνημα του λαού και των αγωνιστών. Ο
πόθος για ελευθερία και αποκατάσταση της δικαιοσύνης, ξεπερνούσε την υλική υπεροχή του
άριστα εξοπλισμένου αγγλικού στρατού.
Μνημονεύουμε σήμερα τους ήρωες του αγώνα. Τον Γρηγόρη Αυξεντίου, που με τον θάνατό
του έδωσε συνέχεια στις μεγάλες στιγμές της ελληνικής Ιστορίας, τον Κυριάκο Μάτση, που με
τη ζωή και τη θυσία του επιβεβαίωσε, εκφράζοντας αγωνιστές και λαό, ότι «ου περί χρημάτων
τον αγώνα ποιούμεθα, αλλά περί αρετής». Τους ελεύθερους πολιορκημένους του αχυρώνα
του Λιοπετρίου, που νίκησαν τον φόβο του θανάτου αρνούμενοι να παραδοθούν.
Μνημονεύουμε τους εννιά απαγχονισθέντες, με τελευταίο τον μαθητή και ποιητή Ευαγόρα
Παλληκαρίδη, που δεν δείλιασαν μπροστά στην αγχόνη και θυσιάστηκαν για την ελευθερία.
Μνημονεύουμε και τιμούμε όλους τους αγωνιστές της ελευθερίας, που μας άφησαν ως ιερή
παρακαταθήκη το πνεύμα της θυσίας, το ήθος και την αρετή τους.
Αναλογιζόμενοι λοιπόν τις ευθύνες μας πρέπει να αντιμετωπίσουμε με σύνεση και ομοψυχία
τις σημερινές προκλήσεις από τη συνεχιζόμενη κατοχή μεγάλου μέρους της πατρίδας μας και

τα προβλήματα που βιώνουμε ως κοινωνία. Και όταν γιορτάζουμε και τιμούμε τις εθνικές μας
επετείους, όπως η σημερινή, να τις θεωρούμε ως μέσα παιδείας, με δασκάλους τους
αγωνιστές της ελευθερίας και της εθνικής αξιοπρέπειας, αυτούς που με αυταπάρνηση, με
ανιδιοτέλεια και δίχως να καυχώνται, τα μεγάλα έπρατταν έργα.
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