1η Απριλίου 1955
Η 1ε ημο Απνίιε είκαη μηα μεγάιε εζκηθή γημνηή γηα ημοξ Έιιεκεξ ηεξ Κύπνμο. Τεκ
εμένα αοηή, πνηκ από πμιιά πνόκηα, ημ 1955, όιμη μαδί μη Έιιεκεξ ηεξ Κύπνμο,
λεθίκεζακ ημκ αγώκα γηα ηεκ ειεοζενία ημο κεζημύ. Πμιιέξ θμνέξ μη Κύπνημη δήηεζακ
από ημοξ Άγγιμοξ θοβενκήηεξ ημοξ, κα ημοξ δώζμοκ ηεκ ειεοζενία ημοξ. Τμ δεηήζακε
με θαιό ηνόπμ, με δηαδειώζεηξ ζημοξ δνόμμοξ, με εηνεκηθά μέζα. Όμωξ μη Άγγιμη πάκηα
έιεγακ όπη. Η Κύπνμξ ζα μείκεη ζθιαβωμέκε ζημοξ Άγγιμοξ, απακημύζακ.
Τόηε μη Κύπνημη απμθάζηζακ κα πάνμοκ ηεκ ειεοζενία ημοξ με ηα όπια, όπωξ έθαμακ
θαη μη Έιιεκεξ ημ 1821. Έγηκε μηα μνγάκωζε με ημ όκμμα Ε.Ο.Κ.Α. (Εζκηθή Ονγάκωζε
Κοπνίωκ Αγωκηζηώκ), πμο ήηακ μοζηηθή. Ανπεγμί ημο αγώκα ήηακ μ Ανπηεπίζθμπμξ
Μαθάνημξ θαη μ ζηναηεγόξ Γεώνγημξ Γνίβαξ Δηγεκήξ. Μαδεύηεθακ όπια θαη μη
αγωκηζηέξ θνύθηεθακ ζηα θνεζθύγεηα. Εθεί ηα παιηθάνηα μάζαηκακ κα πμιεμμύκ.
Όια ήηακ έημημα. Ο Δηγεκήξ έδωζε ημ ζύκζεμα γηα κα λεθηκήζεη μ αγώκαξ. Ξεμενώμαηα
ηεξ 1εξ Απνηιίμο μ θόζμμξ λύπκεζε από ηηξ εθνήλεηξ βμμβώκ. Έκαξ μεγάιμξ αγώκαξ
λεθηκμύζε. Οη Άγγιμη είπακ πενηζζόηενα όπια. Οη Κύπνημη όμωξ είπακ πίζηε θαη
ζάννμξ. Πμιεμμύζακ γηα ηεκ ειεοζενία ημοξ. Οη Άγγιμη πμιεμμύζακ γηα κα ζθιαβώζμοκ
έκα ιαό.
Όζμ πενκμύζε μ θαηνόξ μ αγώκαξ θμύκηωκε πακημύ. Σηηξ πόιεηξ θαη ζηα πωνηά, ζηα
βμοκά θαη ζημοξ θάμπμοξ. Τα παιηθάνηα έζηεκακ εκέδνεξ ζημοξ Άγγιμοξ ζηναηηώηεξ.
Ακαηίκαδακ με βόμβεξ ηα αοημθίκεηά ημοξ. Σηα βμοκά γίκμκηακ ζθιενέξ μάπεξ. Σηηξ
πόιεηξ γίκμκηακ δηαδειώζεηξ από ημοξ μαζεηέξ.
Οη Άγγιμη πνμζπάζεζακ με θάζε ηνόπμ κα ζηαμαηήζμοκ ημκ αγώκα ηωκ Κοπνίωκ.
Έθακακ μεγάια θναηεηήνηα θαη έβαδακ μέζα πμιιμύξ αγωκηζηέξ. Τμοξ θναημύμεκμοξ
ημοξ βαζάκηδακ πμιύ. Πμιιμύξ μάιηζηα ημοξ θνέμαζακ, όπωξ ημκ Καναμιή, ημκ
Παηάηζμ, ημκ Παιιεθανίδε θαη ηόζμοξ άιιμοξ.
Σηα πωνηά έβαδακ ημοξ θαημίθμοξ «θένθημο»., δειαδή θαη’ μίθμκ πενημνηζμό. Γηα
πμιιέξ μένεξ δεκ επέηνεπακ ζε θακέκα κα βγεη από ημ ζπίηη ημο. Σηηξ πόιεηξ έθακακ
«μπιόθα» θαη πηοπμύζακ με νόπαια όζμοξ βνίζθακε ζημ δνόμμ.

Με όια αοηά όμωξ, δεκ θαηάθενακ ηίπμηε μη Άγγιμη. Οη Κύπνημη πμιεμμύζακ με
μεγαιύηενμ πείζμα. Δεκ παναδίδμκηακ. Πνμηημμύζακ κα πεζάκμοκ πανά κα πέζμοκ
δωκηακμί ζηα πένηα ηωκ Άγγιωκ.
Σημ Λημπέηνη, ηέζζενα παιηθάνηα, πενηθοθιώζεθακ ζ’ έκα απονώκα. Ο Χνήζημξ
Σαμάναξ, μ Φώηεξ Πίηηαξ, μ Ηιίαξ Παπαθονηαθμύ θαη μ Ακδνέαξ Κάνομξ. Δύμ Άγγιμη
πέθημοκ κεθνμί. Η μάπε ζοκεπίδεηαη γηα ώνεξ μέπνη πμο θαη ηα ηέζζενα παιηθάνηα
βγαίκμοκ από ημκ απονώκα πμιεμώκηαξ θαη ζθμηώκμκηαη από ημοξ Άγγιμοξ.
Σημ Μαπαηνά μ Γνεγόνεξ Αολεκηίμο, οπανπεγόξ ηεξ Ε.Ο.Κ.Α., πενηθοθιώκεηαη ζημ
θνεζθύγεηό ημο. Σημοξ ζοκηνόθμοξ ημο ιέεη κα παναδμζμύκ. Αοηόξ όμωξ μέκεη.
Πμιεμά ώνεξ με ημοξ Άγγιμοξ. Δεκ ημκ κηθμύκ. Σημ ηέιμξ ημο νίπκμοκ βεκδίκε με ημ
ειηθόπηενμ θαη ημκ θαίκε δωκηακό.
Έηζη πμιέμεζακ μη αγωκηζηέξ. Η ζοζία ημοξ όμωξ δεκ πήγε παμέκε. Τμ 1959 ε Κύπνμξ
απέθηεζε ηεκ ακελανηεζία ηεξ. Κάζε πνώηε ημο Απνίιε πνέπεη κα ζομόμαζηε ημοξ
ήνωεξ αοημύξ πμο έδωζακ ηε δωή ημοξ γηα κα είμαζηε ζήμενα εμείξ ειεύζενμη.

