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Ο Γρηγόρης Αυξεντίου γεννήθηκε στη Λύση το 1928. Πατέρας του ήταν ο 

Πιερής Αυξεντίου και η μητέρα του η Αντωνού. Όταν τελείωσε το 

δημοτικό σχολείο γράφτηκε στο Γυμνάσιο Αμμοχώστου για να συνεχίσει 

τις σπουδές του. Στο γυμνάσιο ξεχώριζε για τον πολύ καλό χαρακτήρα 

του. Θαύμαζε πολύ τους ήρωες που αγωνίστηκαν για την Ελλάδα. 

Μόλις τελείωσε το Γυμνάσιο, πήγε στην Ελλάδα και γράφτηκε στη Σχολή 

Εφέδρων Αξιωματικών γιατί  πίστευε πως έτσι θα βοηθήσει καλύτερα 

στην απελευθέρωση της πατρίδας μας, που ήταν σκλαβωμένη στους 

Άγγλους. 

Όταν την 1η Απριλίου άρχισε ο αγώνας για την ελευθερία της Κύπρου 

μας, ήταν από τους πρώτους που έγιναν μέλη της Ε.Ο.Κ.Α. Ο αρχηγός 

της Ε.Ο.Κ.Α. Γεώργιος Γρίβας Διγενής, τον εκτιμούσε και τον θαύμαζε 

για την παλικαριά του. Πήρε μέρος σε πολλές μάχες κι έζησε πολύ καιρό 

στον Πενταδάχτυλο και το Τρόοδος. Οι συναγωνιστές του τον αγαπούσαν 

πάρα πολύ.  

Στις αρχές του 1957 τον συναντούμε στο μοναστήρι του Μαχαιρά μαζί με 

μερικούς συναγωνιστές του. Τη μέρα φορεί ρούχα καλόγηρου για να μην 



τον καταλάβουν οι Άγγλοι. Όταν υπάρχει κίνδυνος κρύβεται, μαζί με 

τους συναγωνιστές του,  σ΄ ένα κρησφύγετο που έχουν φτιάξει στο δάσος, 

κοντά στο μοναστήρι. Οι Άγγλοι πήγαν πολλές φορές στο μοναστήρι, 

αλλά δεν καταφέρνουν να τους ανακαλύψουν.  

Το πρωί της 3ης Μαρτίου του 1957, οι Άγγλοι περικυκλώνουν την 

περιοχή γύρω από το κρησφύγετο. Αυτή τη φορά ξέρουν ακριβώς πού 

βρίσκεται η σπηλιά. Κάποιος βοσκός έχει προδώσει τον Αυξεντίου και 

τους συντρόφους του. Οι στρατιώτες πλησιάζουν και του φωνάζουν να 

παραδοθεί. 

Ο Γρηγόρης διάταξε τους συναγωνιστές του να βγουν και να 

παραδοθούν. Εκείνος έπρεπε να μείνει και να θυσιαστεί. Πολέμησε για 

δέκα ώρες. Όταν οι Άγγλοι είδαν πως δεν μπορούσαν να τον πιάσουν, 

έριξαν βενζίνη και άναψαν φωτιά. Ο Αυξεντίου έμεινε εκεί και κάηκε 

ολοζώντανος σαν λαμπάδα. 

Ο Αυξεντίου είναι ένας από τους μεγαλύτερους ήρωες μας, γι’ αυτό και 

δεν πρέπει ποτέ να τον ξεχάσουμε. Θυσιάστηκε για να ζήσουμε εμείς σε 

μια πατρίδα ελεύθερη, γι’ αυτό και πρέπει να τον τιμούμε με τον 

καλύτερο τρόπο.  

 

Εργασίες: 

1. Συμπλήρωσε τις προτάσεις: 

Ο _______________   ________________ γεννήθηκε στο χωριό ___________ .   

Θαύμαζε πολύ τους  ___________ που αγωνίστηκαν για την ____________. 

Όταν άρχισε ο αγώνας την 1η Απριλίου του 1955 έγινε μέλος της 

_______________. Αγωνίστηκε για να διώξουμε τους ________________. 

Πήρε μέρος σε πολλές  _________________. 



Στο μοναστήρι του ___________________ φορούσε ρούχα _______________. 

Μαζί με τους ___________________________του κρυβόταν σ’ ένα 

κρησφύγετο. Κάποιος _________________ τους πρόδωσε.  

Οι Άγγλοι έριξαν  _______________________ και τον έκαψαν ζωντανό. 

Είναι από τους μεγαλύτερους  _________________ μας. 

 

2. Πώς θα χαρακτήριζες τον Αυξεντίου από τον τρόπο που έζησε 

και από τον τρόπο που πέθανε; 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

3. Γράφω συνώνυμες λέξεις από το κείμενο: 

αγαπούσε _____________________  συναγωνιστής ____________________ 

υπόδουλη _____________________  σκοτωθεί ________________________ 

αγωνιστικότητα ________________  κυριεύουν ______________________ 

 

4. Μεταφέρω τις προτάσεις στον ενικό αριθμό: 

Οι συναγωνιστές του τον αγαπούσαν πάρα πολύ. 

__________________________________________________________________ 

Οι στρατιώτες πλησιάζουν και του φωνάζουν να παραδοθεί. 

____________________________________________________________________ 


