
14.03.1957 - 14.03.2021  

64 τρόνια από ηη θσζία ηοσ  ΕΤΑΓΟΡΑ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗ, ηοσ  

ήρωα ηης ΕΟΚΑ με ηο αδούλωηο θρόνημα. 

 

ημ. Η θσηνγξαθία πνπ δεκνζηεύεηαη αλέβεθε ζην δηαδίθηπν κε ηε ιεδάληα «Ο Δπαγόξαο 

Παιιεθαξίδεο ζηηο ηειεπηαίεο ηνπ ζηηγκέο…». Πξνέξρεηαη όκσο από ληνθηκαληέξ αθηεξσκέλν ζηε 

δσή θαη ηε ζπζία ησλ αγσληζηώλ ηεο ΔΟΚΑ.  

Γελ  είλαη απζεληηθή, σζηόζν αλαπαξηζηά κε αθξίβεηα ηηο ηειεπηαίεο ώξεο ηνπ ήξσα. 

 

Εσαγόρας Παλληκαρίδης:  

 Ο ήξσαο πνηεηήο ηεο ΔΟΚΑ κε ην αδνύισην θξόλεκα, ν  γελλαίνο κάξηπξαο 

ηεο πάιεο θαη ηνπ αγώλα ησλ Διιήλσλ ηεο Κύπξνπ  γηα ηελ απνηίλαμε ηνπ 

αγγιηθνύ δπγνύ θαη ηελ Έλσζε ηεο Μεγαινλήζνπ κε ηελ κεηέξα  Διιάδα.  

 Ο ππέξιακπξνο αζηέξαο  ζηνλ γαιαμία  ησλ καξηύξσλ εξώσλ ηνπ 

Διιεληζκνύ  θαη ην δηαρξνληθό παξάδεηγκα απηνζπζίαο  γηα ηνλ  θάζε έιιελα 

παηξηώηε. 

 Τν απόιπην πξόηππν  ζάξξνπο,  αλδξείαο θαη  πίζηεο  ζηνλ Χξηζηό.  

 



Εσαγόρας Παλληκαρίδης: 

Γελλήζεθε ζηηο 27 Φεβξνπαξίνπ 1938 ζην ρσξηό Τζάδα ηεο Πάθνπ. Τέηαξην (θαη 

πξνηειεπηαίν ηέθλν ζηε ζεηξά) ηεο νηθνγέλεηαο  Μηιηηάδε θαη Αθξνδίηεο 

Παιιεθαξίδε. Σηελ Τζάδα  νινθιήξσζε κε άξηζηα ηηο  ζπνπδέο ηνπ ζηελ 

Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. 

Μεηά ηελ εηζαγσγή ηνπ  ζηε Νενθύηεην Αζηηθή Σρνιή Κηήκαηνο Πάθνπ  αξρίδνπλ νη 

αλεζπρίεο γηα  ηνλ έθεβν Δπαγόξα. Η Κύπξνο βξίζθεηαη ζε αλαηαξαρή θαη  μεθηλνύλ  

νη πξνεηνηκαζίεο ηνπ μεζεθσκνύ. Ο Δπαγόξαο εμειίζζεηαη ζε  έλα ζπνπδαίν 

πνιπαζιεηή θαη ζπλάκα αλαπηύζζεη ηελ πνηεηηθή ηνπ δεκηνπξγία. Μέζα ηνπ  

μππλνύλ ηα πξώηα εξσηηθά ζθηξηήκαηα ηα νπνία πάληα ζπλδπάδεη κε ηνλ πόζν γηα 

ηελ ΔΝΩΣΗ θαη ηελ ΑΓΑΠΗ γηα ηελ ΔΛΛΑΓΑ. Χαξαθηεξηζηηθό ηεο αγάπεο ηνπ 

απηήο, νη κεηέπεηηα κεινπνηεκέλνη από ηνλ αείκλεζην ζπλζέηε  Μάξην Τόθα ζηίρνη 

ηνπ, "...Τελ Διιάδα αγαπώ, αιιά θαη ζέλα..." Η δξάζε ηνπ γηα ηελ Απειεπζέξσζε 

ηεο Κύπξνπ αξρίδεη ην 1953 θαηά ηνπο ενξηαζκνύο γηα ηε ζηέςε ηεο Βαζίιηζζαο 

Διηζάβεη. Ο 15ρξνλνο ηόηε Δπαγόξαο, ζηελ  ζέα ηεο Βξεηαληθήο ζεκαίαο 

αλαξξηράηαη ζηνλ ηζηό, ηελ θαηεβάδεη θαη  ηελ ηεκαρίδεη. Η  πξάμε ηνπ απηή  δίλεη ην 

έλαπζκα γηα μέζπαζκα δηαδειώζεσλ ζηελ Πάθν από ηνπο καζεηέο  θαη ε Πάθνο 

γίλεηαη ε κόλε πεξηνρή  ζηελ Κνηλνπνιηηεία όπνπ δελ ενξηάδεηαη ε ζηέςε ηεο 

Βαζίιηζζαο. Ο Δπαγόξαο ζπιιακβάλεηαη, αιιά αθήλεηαη ειεύζεξνο ιόγσ ηνπ λεαξνύ 

ηεο ειηθίαο ηνπ. Γηα ην πεξηζηαηηθό απηό γξάθεη κεηαμύ άιισλ ζην πνίεκα ηνπ:  

"….ηην Κύπρο ηην αθάναηη, ηην Κύπρο ηη γενναία είναι καιρός να ζηήζοσμε 

Ελληνική ζημαία..."  

Ο Δπαγόξαο Παιιεθαξίδεο ζπκκεηέρεη ζε όιεο ηηο δηαδειώζεηο ηεο Άιθηκνπ 

Νενιαίαο ΔΟΚΑ (ΑΝΔ)  αθόηνπ μέζπαζε ν Αγώλαο. Τν θαινθαίξη  ηνπ 1955, ζε 

εθδξνκή ηνπ ζηελ Διιάδα, ηνπ δόζεθε ε επθαηξία λα ελεκεξσζεί γηα ηε ρξήζε όπινπ 

θαη θαηόξζσζε λα θέξεη καδί ηνπ έλα πεξίζηξνθν. Σηηο 17 Ννεκβξίνπ 1955, ν 

Δπαγόξαο ζπιιακβάλεηαη θαη νδεγείηαη ζην δηθαζηήξην κε ηελ θαηεγνξία όηη 

ζπκκεηείρε παξάλνκα ζε  δηαδειώζεηο θαη νριαγσγίεο. Η δίθε αλαβάιιεηαη γηα ηηο 6 

Γεθεκβξίνπ. Τν ρξνληθό δηάζηεκα απηό ήηαλ  αξθεηό γηα λα πάξεη ηελ απόθαζή ηνπ. 

Μηα κέξα πξηλ ηελ πξνθαζνξηζκέλε δίθε, εηζέξρεηαη  θξπθά ζην ζρνιείν ηνπ θαη 



αθήλεη ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ ην απνραηξεηηζηήξην  γξάκκα ηνπ. Τελ επνκέλε κέξα 

ην πξσί ην δηαβάδνπλ νη ζπκκαζεηέο ηνπ:  

"Παιηνί ζπκκαζεηαί, απηή ηελ ώξα θάπνηνο ιείπεη αλάκεζά ζαο, θάπνηνο πνπ θεύγεη 

αλαδεηώληαο ιίγν ειεύζεξν αέξα, θάπνηνο πνπ κπνξεί λα κε ηνλ μαλαδείηε παξά κόλν 

λεθξό. 

Μελ θιάςεηε ζηνλ ηάθν ηνπ, δελ θάλεη λα ηνλ θιαίηε.  

Λίγα ινπινύδηα ηνπ Μαγηνύ ζθνξπάηε ηνπ ζηνλ ηάθν. Τνπ θηάλεη απηό ΜΟΝΑΧΑ. 

Θα πάξσ κηαλ αλεθνξηά ζα πάξσ κνλνπάηηα λα βξσ ηα ζθαινπάηηα πνπ παλ ζηε 

Λεπηεξηά.  

Θ΄ αθήζσ αδέιθηα ζπγγελείο, ηε κάλα, ηνλ παηέξα κεζ΄ ηα ιαγθάδηα πέξα θαη ζηηο 

βνπλνπιαγηέο.  

Ψάρλνληαο γηα ηε Λεπηεξηά ζα ΄ρσ παξέα κόλε θαηάιεπθν ην ρηόλη, βνπλά θαη ξεκαηηέο.  

Τώξα θη αλ είλαη ρεηκσληά, ζα ΄ξζεη ην θαινθαίξη Τε Λεπηεξηά λα θέξεη ζε πόιεηο θαη 

ρσξηά.  

Θα πάξσ κηαλ αλεθνξηά ζα πάξσ κνλνπάηηα λα βξσ ηα ζθαινπάηηα πνπ παλ ζηε 

Λεπηεξηά.  

Τα ζθαινπάηηα ζ΄ αλεβώ, ζα κπσ ζ΄ έλα παιάηη, ην μέξσ ζαλ απάηε, δελ ζαλ αιεζηλό. 

Μεζ΄ ην παιάηη ζα γπξλώ ώζπνπ λα βξσ ηνλ ζξόλν, βαζίιηζζα κηα κόλν λα θάζεηαη ζ΄ 

απηό.  

Κόξε παλώξηα ζα ηεο πσ, άλνημε ηα θηεξά ζνπ θαη πάξε κε θνληά ζνπ, κνλάρα απηό 

δεηώ. 

Γεηά ζαο παιηνί ζπκκαζεηαί. Τα ηειεπηαία ιόγηα ηα γξάθσ ζήκεξα γηα ζαο. Κη όπνηνο 

ζειήζεη γηα λα βξεη έλα ρακέλν αδειθό, έλα παιηό ηνπ θίιν, αο πάξεη κηαλ αλεθνξηά αο 

πάξεη κνλνπάηηα λα βξεη ηα ζθαινπάηηα πνπ παλ ζηε Λεπηεξηά. Με ηελ ειεπζεξία καδί, 

κπνξεί λα βξεη θαη κέλα. Αλ δσ, ζα κ΄ βξεη εθεί." 



Τν Γεθέκβξην ηνπ 1956 ζπιιακβάλεηαη εθ λένπ θαη θαηεγνξείηαη γηα θαηνρή θαη 

δηαθίλεζε παξάλνκνπ νπιηζκνύ. Η δίθε ηνπ νξίδεηαη γηα ηνλ Μάξηην ηνπ 1957. Σηε 

δηάξθεηα ηεο αθξνακαηηθήο δηαδηθαζίαο δελ αθήλεη πεξηζώξηα ζηνπο δηθεγόξνπο ηνπ 

γηα λα ηνλ ππεξαζπηζηνύλ. Παξαδέρεηαη ηελ ελνρή ηνπ, κε αμηνζαύκαζην ηξόπν: 

«Γνωρίζω όηι θα με κρεμάζεηε. Ό,ηι έκαμα ηο έκαμα ως Έλλην Κύπριος όζηις 

ζηηεί ηην Ελεσθερίαν ηοσ. Σίποηα άλλο».  

 

Τελ επνκέλε ηεο  ζαλαηηθήο θαηαδίθεο ηνπ Δπαγόξα ζε ζάλαην, ν θόζκνο 

μεζεθώλεηαη γηα λα ζώζεη ηνλ λεαξό καζεηή. Οη εθθιήζεηο γηα ηελ απνλνκή ράξηηνο 

από ηελ Διιάδα, ηελ Αγγιία θαη ηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο απνξξίπηνληαη από ηνλ 

άγγιν θπβεξλήηε Τδνλ Χάξληηλγθ θαη ηελ αγγιηθή δηπισκαηία. 

Ο Δπαγόξαο Παιιεθαξίδεο δελ πηνείηαη. Σην ηειεπηαίν γξάκκα ηνπ δειώλεη: 

 «Θ' αθοιοσζήζω κε ζάρρος ηε κοίρα κοσ. Ίζως ασηό λα 'λαη ηο ηειεσηαίο κοσ 

γράκκα. Μα πάιη δελ πεηράδεη. Δελ ισπάκαη γηα ηίποηα. Ας τάζω ηο θαζεηί. Μηα 

θορά θαλείς πεζαίλεη. Θα βαδίζω ταρούκελος ζηελ ηειεσηαία κοσ θαηοηθία. Τη 

ζήκερα, ηη αύρηο; Όιοη πεζαίλοσλ κηα κέρα. Είλαη θαιό πράγκα λα πεζαίλεη θαλείς 

γηα ηελ Ειιάδα. Ώρα 7:30. Η πηο όκορθε κέρα ηες δωής κοσ. Η πηο όκορθε ώρα. 

Με ρωηάηε γηαηί.» 



Τα κεζάλπρηα ηεο 13εο πξνο 14ε Μαξηίνπ νδεγείηαη ζηελ αγρόλε. Τξαγνπδά ηνλ 

Δζληθό Ύκλν. Γύν ιεπηά αξγόηεξα ( ζηηο 14 Μαξηίνπ 1957) ε θαηαπαθηή αλνίγεη θαη 

ν Βαγνξήο, όπσο ήηαλ ην ρατδεπηηθό ηνπ όλνκα, πεξλά ζηελ αησληόηεηα. 

 

Η καξηπξία ηνπ  π. Αλησλίνπ   Δξσηνθξίηνπ, ηεξέα ησλ θπιαθώλ. 

Όζα δηαδξακαηίζηεθαλ εθείλν ην βξάδπ, ηα πεξηγξάθεη ν ίδηνο ν ηεξέαο ησλ Φπιαθώλ 

κέζα ζην βηβιίν ηνπ, «Πώο έδεζα ην δξάκα ησλ Απαγρνληζζέλησλ»:  

"...Τν απόγεπκα ηεο 13εο Μαξηίνπ 1957  ν δηνξγαλσηήο ησλ εθηειέζεσλ κε ελεκέξσζε 

πεξί ηεο εθηειέζεσο ηνύ Παιιεθαξίδε θαη όηη έπξεπε σο ζπλήζσο λα παξακείλσ ζηαο 

Φπιαθάο. Εδήηεζα λα κείλσ ζην ζπίηη κνπ θαη λα κεηαθεξζώ εηο ηαο Φπιαθάο νιίγνλ 

πξν ηεο εθηειέζεσο θαη εδέρζεζαλ κε ηελ ππόζρεζηλ νηη πξάγκαηη ζα επξηζθόκελ  ζην 

ζπίηη, γηαηί όπσο αληειήθζελ ελόκηδαλ πώο ζα ηνπο γεινύζα. Εθαλνλίζακελ ε ώξα 10 

κ.κ. λα έιζνπλ λα κε πάξνπλ, όπσο θαη έγηλε. Μόιηο έθζαζα ζηαο  θπιαθάο,  σδεγήζελ 

πιεζίνλ ηνπ Παιιεθαξίδε δηά λα ηνύ κεηαδώζσ ηελ Θείαλ Κνηλσλίαλ. Τνλ βξήθα 

απνιύησο ήξεκνλ ρσξίο ηελ παξακηθξάλ εθδήισζηλ ηαξαρήο ή ιηπνςπρίαο. Τα ιόγηα 

ηνπ εηο ηελ ζπλνκηιίαλ καο ήζαλ θνθηά θαη κεηξεκέλα.  Εθάζεην εηο ην θξεββάηη ηνπ, 

πνπ έςαπε ζρεδόλ ην δάπεδνλ ηνπ θειιηνύ, θαη εγώ ιίγνλ πςειόηεξα ζ’ έλα ζθακλί. Τνλ 

είραλ ζην θειιί ηνπ Αλδξέα Δεκεηξίνπ,  θαη ζην άιιν ηνπ Καξανιή είραλ ηνλ Ματκάξε, 

πνύ ηνλ θαηεδίθαζαλ  γηα θόλν. Δύν είλαη ηα θειιηά  ησλ κειινζαλάησλ πιεζίνλ ηεο 

αγρόλεο, θαη γη’ απηό ηνύο δύν πξώηνπο ηνύο είραλ ζ’ απηά ηα θειιηά. πνύ είλαη πνιύ 

πιεθηηθά, όπσο θαη ηώξα ηνύο δύν απηνύο, κε ηελ δηαθνξάλ όηη ηώξα κόλνλ ν έλαο κε 

ελδηέθεξε εζληθά. Όηαλ ζπλειήθζε κέζα ζην δάζνο κε έλα όπιν, πνύ δελ κπνξνύζε λα 

ρξεζηκνπνηεζεί. ήην λύρηα, θαη νη ζύληξνθνη ηνπ έηξεμαλ θαη έθπγαλ, θαη δελ 

ζπλειήθζεζαλ. Απηόο όκσο δελ έηξεμε λα θύγεη. θαη πεξίεξγνο γη’ απηό ηνπ ππνβάιισ 

ηελ εξώηεζηλ. – Γηαηί δελ έηξεμεο λα θύγεηο θαη ζπ όπσο έθακαλ νη  άιινη;  

Εζήθσζε  ην πξόζσπνλ ηνπ θαη κε είδε ζηα κάηηα, γηαηί ήην ζθπθηόο, θαη κε ειαθξόλ 

κεηδίακα κνύ ιέγεη. -Τνύο επήξα γηα δεηινύο, όηαλ ηνπο είδα λα ηξέρνπλ. Επηθξαηεί 



ζησπή. θαη πάιηλ εξσηώ. -Έρεηο ηίπνηε λα κνύ πεηο, παηδί κνπ ; – Μεηαληώλσ γηα θείλν 

πνύ έθακα θαη αλ δνύζα δελ ζα ην μαλάθακλα. Δελ ελλννύζε ην όηη έιαβε κέξνο ζηνλ 

αγώλα αιιά άιιν πξάγκα, ηεο ςπρήο. Τνύ ππέδεημα, αλ ήζειε λα αθήζεη ηνλ ζηαπξόλ 

ηνπ λα ηνλ έρσκελ σο ελζύκηνλ, αιιά κνπ ιέγεη: Όρη. πάηεξ, ζέισ λα ηνλ πάξσ καδί 

κνπ. Λππήζεθα, πνύ δελ ζθέθζεθα λα πάξσ άιινλ καδί κνπ θαη λα ηνλ θξαηνύζα σο 

ηεξόλ θεηκήιηνλ, όπσο έθακα ζηνπο ηξεηο πξνεγνπκέλνπο. Μεηά ηελ εθηέιεζε ηνλ έθεξε 

ζην ιαηκό ηνπ. Τνύ ζπλέζηεζα λα έρεη ζάξξνο κέρξη ηέινπο θαη λα κελ αθήζεη ηελ 

εληύπσζε ζηνπο Άγγινπο δεκίνπο όηη δείιηαζε. – Έρσ ζάξξνο, κνύ ιέγεη, θαη δελ ζα 

δεηιηάζσ, εύρνκαη δε λα είκαη ό ηειεπηαίνο. Τα ηειεπηαία ηνπ ιόγηα ήζαλ: Τνύο 

ραηξεηηζκνύο κνπ εηο όινπο, θαη εύρνκαη ζύληνκα ηελ ειεπζεξίαλ ηεο Κύπξνπ. Τνπ 

κεηέδσζα ηέινο ηελ Θείαλ Κνηλσλίαλ  θαη αθνύ ηνλ εθίιεζα ηνλ απεραηξέηηζα κε ηαο 

ιέμεηο, ζάξξνο, θαη λα κελ ράλεηο ηαο ειπίδαο ζνπ. Κάπνηα ειπίο δηαζώζεώο ηνπ 

ππήξρε κέρξη ηεο ηειεπηαίαο ζηηγκήο, ήηνη ηεο ελδέθαηεο θαη κηζήο, πνύ εμεηειέζζε. Ο 

Ματκάξεο όηαλ κε είδε λα θεύγσ από ην δηπιαλό θειιί, εθώλαδε θαη έθιαηε θαη 

εηάξαζζε ηελ γαιήλε θαη ηελ ζηγήλ ηεο λύρηαο γύξσ από ηελ αγρόλελ..."  

 
 

Γηα  ην παξαπάλσ  θείκελν ειήθζεζαλ ζηνηρεία  θαη  από ηνπο ηζηνηόπνπο :  

 http://www.mixanitouxronou.gr/ennea-defterolepta-mechri-to-thanato-tosos-chronos-

chriastike-gia-na-xepsichisi-stin-agchoni-o-iroikos-evagoras-pallikaridis-to-kiniko-

ntokoumento / 

 https://www.elora.gr/portal/arxeio/2939-evagoras-pallikaridis-o-iroas-poiitis-tis-eoka 

http://www.mixanitouxronou.gr/ennea-defterolepta-mechri-to-thanato-tosos-chronos-chriastike-gia-na-xepsichisi-stin-agchoni-o-iroikos-evagoras-pallikaridis-to-kiniko-ntokoumento/
http://www.mixanitouxronou.gr/ennea-defterolepta-mechri-to-thanato-tosos-chronos-chriastike-gia-na-xepsichisi-stin-agchoni-o-iroikos-evagoras-pallikaridis-to-kiniko-ntokoumento/
http://www.mixanitouxronou.gr/ennea-defterolepta-mechri-to-thanato-tosos-chronos-chriastike-gia-na-xepsichisi-stin-agchoni-o-iroikos-evagoras-pallikaridis-to-kiniko-ntokoumento/

