Την πρώτη του Απρίλη του 1955 οι Έλληνες της Κύπρου πήραν τα
όπλα εναντίον των Άγγλων για να ελευθερωθούν.
Αρχηγοί τους ήταν ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ο Γ΄ και ο
Γεώργιος Γρίβας Διγενής.
Τα παλικάρια της Ε.Ο.Κ.Α. πολέμησαν γενναία και ελευθέρωσαν
την Κύπρο μας. Πολλά παλικάρια σκοτώθηκαν στις μάχες και άλλα τα
κρέμασαν οι Άγγλοι.
Μερικοί από τους ήρωες της Ε.Ο.Κ.Α. είναι ο Γρηγόρης
Αυξεντίου, ο Στυλιανός Λένας, ο Φώτης Πίττας, ο Ευαγόρας
Παλληκαρίδης, ο Κυριάκος Μάτσης, ο Μιχαλάκης Καραολής, ο Ιάκωβος
Πατάτσος, ο Μάρκος Δράκος και άλλοι.
Τιμή και δόξα αξίζει στους ήρωές μας που πέθαναν για την
ελευθερία μας. Υποσχόμαστε να μιμηθούμε το παράδειγμά τους.
Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ε Σ
Α. Χωρίζω τις λέξεις σε συλλαβές.
Έλληνες: Ελ – λη – νες

Παλληκαρίδης: Παλ – λη – κα – ρί -δης

Άγγλοι: Άγ - γλοι

γενναία: γεν – ναι - α

Πίττας: Πίτ - τας

Μακάριος: Μα – κά – ρι - ος

Διγενής: Δι – γε – νης

σκοτώθηκαν: σκο – τώ – θη - καν

αξίζει: α – ξί – ζει

παράδειγμα: πα – ρά – δειγ - μα

Β. Συμπληρώνω.
1. Αρχηγοί της Ε.Ο.Κ.Α. ήταν ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ο Γ΄ και ο
Γεώργιος Γρίβας Διγενής.

2. Μερικοί ήρωες της Ε.Ο.Κ.Α. είναι ο Γρηγόρης Αυξεντίου, ο
Στυλιανός Λένας, ο Φώτης Πίττας, ο Ευαγόρας Παλληκαρίδης, ο
Κυριάκος Μάτσης, ο Μιχαλάκης Καραολής, ο Ιάκωβος Πατάτσος, ο
Μάρκος Δράκος.
Γ. Γράφω τις παρακάτω προτάσεις από τον ενικό στον πληθυντικό
αριθμό και αντίστροφα.
Η δόξα αξίζει στον ήρωα.

Οι δόξες αξίζουν στους ήρωες.

Η σημαία κυματίζει.

Οι σημαίες κυματίζουν.

Πολέμησε γενναία.

Πολέμησαν γενναία.

Η γιορτή τέλειωσε.

Οι γιορτές τελείωσαν.

Το στρατιωτάκι τρέχει.

Τα στρατιωτάκια τρέχουν.

Ο αντάρτης πήρε το όπλο.

Οι αντάρτες πήραν τα όπλα.

Δ. Απαντώ τις ερωτήσεις ολοκληρωμένα.
1. Πότε άρχισε ο αγώνας της Ε.Ο.Κ.Α.;
2. Εναντίον ποιων πολέμησαν τα παλικάρια της Ε.Ο.Κ.Α.;
3. Τι έπαθαν πολλά παλικάρια;
4. Τι σημαίνει Ε.Ο.Κ.Α.;
1. Ο αγώνας της Ε.Ο.Κ.Α άρχισε την πρώτη του Απρίλη του 1955.
2. Τα παλικάρια της Ε.Ο.Κ.Α πολέμησαν εναντίων των Άγγλων.
3. Πολλά παλικάρια σκοτώθηκαν στις μάχες και άλλα τα κρέμασαν οι
Άγγλοι.
4. Ε.Ο.Κ.Α σημαίνει Εθνική Οργάνωση Κυπρίων Αγωνιστών.

