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Περίληψη
Η διπλωματική μου εργασία έχει τίτλο «Ο Απελευθερωτικός Αγώνας του 1955-59 στην
κυπριακή ποίηση». Σκoπό έχει να παρουσιάσει Κύπριους ποιητές που έγραψαν ποιήματα με
θέμα τον απελευθερωτικό αγώνα των Κυπρίων εναντίον των Άγγλων αποικιοκρατών το
1955-59.
Ο απελευθερωτικός αγώνας της ΕΟΚΑ είναι ένα καίριο σημείο στην ιστορία της Κύπρου και
αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για πολλούς λογοτέχνες Κύπριους αλλά και Ελλαδίτες.
Τα μεγάλα ονόματα των ηρώων και των μαρτύρων του Αγώνα και οι τόποι της θυσίας τους
γίνονται στίχοι που τραγουδιούνται και κανένας δεν τους ξεχνά.
Ο Αγώνας υπήρξε πηγή έμπνευσης για όλους σχεδόν τους Κύπριους δημιουργώντας πολλές
ποιητικές συλλογές που έμειναν σε όλους εμάς ως μια σπουδαία κληρονομιά.
Με την εργασία μου θέλω να αναδείξω τους Κύπριους ποιητές που ασχολήθηκαν διεξοδικά
με τον Απελευθερωτικό Αγώνα του 1955-59 και τους ήρωες του, γράφοντας ποιήματα που
έμειναν στην ιστορία για τη δυναμική των στίχων τους αλλά και που η κυπριακή λογοτεχνία
τους θεωρεί αυστηρά ποιητές-εκφραστές του Αγώνα.
Aσχολήθηκα με σπουδαία ονόματα ποιητών που άφησαν το αποτύπωμα τους στην κυπριακή
ποίηση. Μερικοί από αυτούς είναι ο Θεοδόσης Πιερίδης, ο Τεύκρος Ανθίας,ο Κώστας
Μόντης, ο Παντελής Μηχανικός, η Πίτσα Γαλάζη και άλλοι.

Summary
My Master's thesis is titled “The Liberation Struggle in 1955-59 Cypriot poetry." Its purpose
is to present Cypriot poets who wrote poems on the liberation struggle of the Cypriots against
the British colonialists in 1955 to 1959.The struggle of EOKA is a crucial point in the history
of Cyprus and was a source of inspiration for many Cypriots and Greeks writers and poets.
The big names of the heroes and martyrs of EOKA’s struggle and the place of their sacrifice
become lyrics which are sung and no one forgets. The struggle of EOKA has been a source of
inspiration for almost all Cypriots creating several collections of poetry which they all left us
as a great legacy.
With my Master’s thesis I want to highlight Cypriot poets who worked extensively with the
Liberation War of 1955-59 and its heroes, writing poems that stay in history and the Cypriot
literature considers them strictly poets-exponents of the liberation struggle in 1955 to 1959.
I worked with great names of poets who left their imprint on the Cyprus poetry. Some of them is
Theodosis Pierides, Teukros Anthia, Costas Montis, Pantelis Mechanicos, Pitsa Galaze and others.
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